
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01
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Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Quinta-Feira, 23 de Abril de 2020 - Edição nº 10719

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral



Índice
COMARCAS 3
Entrância Especial 3
Comarca de Cuiabá 3
Varas Cíveis 3
		1ª Vara Cível 3
		2ª Vara Cível 6
		3ª Vara Cível 7
		4ª Vara Cível 94
		5ª Vara Cível 163
		6ª Vara Cível 197
		7ª Vara Cível 309
		8ª Vara Cível 383
		9ª Vara Cível 416
		10ª Vara Cível 481
		11ª Vara Civel 501
		1ª Vara Especializada em Direito Bancário 706
		2ª Vara Especializada em Direito Bancário 730
		3ª Vara Especializada em Direito Bancário 742
		4ª Vara Especializada em Direito Bancário 762
		Vara Especializada em Ação Civil Pública e
Ação Popular 795



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013816-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DOS SANTOS SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013280-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE REGINA VIOLIN ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT8857-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1044887-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA VIEIRA MOREIRA OAB - MT16088/O (ADVOGADO(A))

TERENCIA SPEDITA SANTOS OAB - MT6186-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1010227-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT17625-O (ADVOGADO(A))

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1043324-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 

de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1017581-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDO JOSE CLEMENTINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Cuiabá, 

17 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1037782-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JACIRA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Certifico que intimei o Ministério Público acerca do 

despacho/decisão retro. Cuiabá, 17 de abril de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041369-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA WENDERROSCHS GOMES PINTO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRANA LTDA (IMPUGNADO)

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de abril de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1020514-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIRDO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de abril de 

2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1046415-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNANTE)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - 

CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014041-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes com vistas a tomarem 

ciência da sentença proferida. Cuiabá, 20 de abril de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014041-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes com vistas a tomarem 

ciência da sentença proferida. Cuiabá, 20 de abril de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível
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Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014041-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(REPRESENTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AJ1 Administração Judicial (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes com vistas a tomarem 

ciência da sentença proferida. Cuiabá, 20 de abril de 2020. César Adriane 

Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012501-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PUBLIUS RANIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PUBLIUS RANIERI OAB - SP182955 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009249-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R R DO AMARAL DANTAS DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 20 

de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1014674-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DURATEX S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BRADESCO (TERCEIRO INTERESSADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

A L N ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCIANO MODESTO DA SILVA TRANSPORTES EIRELI (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WENDELE DA SILVA VIVEIROS OAB - SP345188 (ADVOGADO(A))

LUZIA HATSUE MANABE (TERCEIRO INTERESSADO)

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO OAB - MT3607-O (ADVOGADO(A))

MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO OAB - MT23313-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

DENIS ARANHA FERREIRA OAB - SP200330 (ADVOGADO(A))

TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT2409-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, renovo a intimação do administrador 

judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 20 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário 

da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1027392-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (AUTOR(A))

NUTRANA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928-O (ADVOGADO(A))

AMARILDO MARIANO VERONEZ DOS SANTOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

FRUTIVINI COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WIDSON VILELA CAVALCANTE OAB - MT25565/O (ADVOGADO(A))

NUBIA DE SOUZA FERREIRA OAB - MT25510/O (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381-O 
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(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822-O (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832-O (ADVOGADO(A))

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

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

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT13536-O (ADVOGADO(A))

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615-O 

(ADVOGADO(A))

MARA CLAUDIA DIB DE LIMA OAB - PR29584 (ADVOGADO(A))

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829-O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO BANDEIRA OAB - PR41468 (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

CLEUNICE ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EUDES PERES ARANTES (TERCEIRO INTERESSADO)

MARLI BERTOLLA MURTINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA WENDERROSCHS GOMES PINTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FABIANA SEVERINO DA SILVA OAB - MT12747-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ROBERTO RECH OAB - PR14393 (ADVOGADO(A))

RICARDO LOPES GODOY OAB - MS14422-O (ADVOGADO(A))

CIRLEI MORAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, renovo a intimação do administrador 

judicial para se manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme determinação judicial. Cuiabá, 20 de abril de 2020. César 

Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1048931-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006234-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON RIBOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

welington silva de souza (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVA VIEIRA OAB - MT18976-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TESTEMUNHAS (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1006234-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AIRTON RIBOLI RÉU: 

WELINGTON SILVA DE SOUZA Vistos, Trata-se de ação de reintegração 

de posse proposta por AIRTON RIBOLI contra WELLINGTON SILVA DE 

SOUZA, tendo por objeto um imóvel localizado no Lote 02, Quadra 07 – 

Jardim Umuarama I, nesta Capital. Aduz o requerente que adquiriu o imóvel 

em 1996, e passou a conviver com Eliane Oliveira Paes, e que em 1997 

houve a dissolução da união estável sendo que ao autor coube o imóvel 

da lide, onde passou a residir, e que em 1998, mudou-se de Cuiabá e 

permitiu que a ex-companheira ali residisse com suas filhas. Que entre 

1998 e 2016 permitiu que a autora permanecesse no imóvel, residindo com 

sua família, e inclusive, seu novo companheiro, réu desta ação; mas, 

obteve conhecimento em 2016, que a ex-companheira havia abandonado 

o lar e requereu em junho de 2017 a desocupação do imóvel por 

Wellington, que se recusou a sair do bem. Com a peça vestibular vieram 

os documentos de Id. 12186132; 12186153; 12186160; 12186182; 

12186200; 12186206; 12186218; 12186236 e 12186265. Designada 

audiência de justificação, esta se realizou conforme Id. 13259346, em que 

foram ouvidas duas testemunhas, com a presença do réu, acompanhado 

de advogado. Na audiência foi oportunizado à parte autora, a juntada do 

boletim de ocorrência confeccionado pela parte ex-companheira, no prazo 

de quinze dias, e em seguida os autos deveriam ser remetidos conclusos. 

A parte autora informou que não conseguiu ter acesso ao Boletim de 

Ocorrência registrado pela ex-companheira em razão do temor desta de 

sofrer represálias do réu, conforme petição de Id. 14188986. No id. 

15545571, foi indeferido a medida liminar de Reintegração de Posse. O 

Requerido devidamente citado para apresentar a contestação, deixou 

transcorrer o prazo in albis (id. 17724592), sendo decretada a sua revelia; 

no entanto, o juízo deixou de aplicar os seus efeitos (id. 22232461). A 

Defensoria Pública devidamente intimada a indicar as provas que ainda 

pretendia produzir, requereu a intimação pessoal da parte autora a fim de 

comparecer ao núcleo de Conflitos Fundiários da Defensoria Pública, e 

informar se tinha interesse quanto à produção de prova testemunhal. 

Requerimento deferido no id. 26582058. No id. 30967206 foi certificado 

que apesar da parte autora ter sido intimada pessoalmente, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestar nos autos. É a síntese necessária. 

Decido. Cuida-se de ação de reintegração de posse proposta por AIRTON 

RIBOLI em desfavor de WELLINGTON SILVA DE SOUZA, tendo por objeto 

um imóvel localizado no Lote 02, Quadra 07 – Jardim Umuarama I, nesta 

urbe. As ações possessórias em uma ótica restrita, guardam razão com 

os instrumentos judiciais pelos quais se tutelam o evento posse do 

demandante (em uma esfera simplista exterioriza-se por intermédio do 

interdito proibitório, manutenção de posse e reintegração de posse), se 

limitando as discussões inerentes a factualidade isolada da posse. O 

conceito de posse, a luz do nosso ordenamento jurídico e frente aos 

aspectos atinentes a ação possessórias (posto que existem outros 

desdobramentos da posse e que adota teoria diversa), adveio do Direito 

Alemão pelos estudos do doutor Rudolf Von Ihering, nominada de teria 

objetivista da posse. A teoria objetivista defende que a pose é a “(...) mera 

exteriorização da propriedade. Independentemente da intenção, possuidor 

seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá destinação 

econômica a coisa”. Assim sendo e com o conceito dado pelo autor, 

percebe-se que o evento posse é nada mais que o exercício das 

prerrogativas de proprietário, a pessoa que age como se proprietário 

fosse e de forma justa, pública e mansa, possuidor é (neste tocante é o 

artigo 1196 do CC). Referido fato (posse) deve ser mostrado como 

elemento preexistente ao eventual ato ilegal (moléstia ou violência) de 

posse injusta ou ameaça a posse. Assim a doutrina se manifesta: “(...) A 

tutela possessória pode ser exercida em juízo possessório ou petitório, a 

depender do fundamento subjacente ao pedido de proteção. No juízo 

possessório, buscam exercer as faculdades jurídicas oriundas da posse 

em si mesma considerada, sem cogitar qualquer outra relação jurídica. No 

juízo possessório (ius possessionis), protege-se a posse pelo simples 
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fato de ser ela um direito subjetivo digno de tutela. O fundamento da 

pretensão é a posse. Por outro lado, no juízo petitório (ius possidendi), a 

proteção a posse tem como substrato o direito de propriedade, ou seja, 

busca-se a posse como fundamento da titularidade do domínio. A 

consequência pratica de tal distinção reside no fato de que, na ação 

possessória, não cabe discutir a propriedade, porquanto a causa de pedir 

e o pedido versam apenas sobre a posse. Somente no juízo petitório, 

fundado, obviamente, na posse decorrente da propriedade, é que se 

poderá falar em discussão acerca do domínio. (...) Quanto ao proprietário 

que sofre esbulho na sua posse, duas alternativas lhe são conferidas 

pelo ordenamento jurídico: ajuizar ação reivindicatória com vistas a reaver 

a posse com base na propriedade ou ação de reintegração de posse com 

fundamente unicamente na ofensa à sua posse física anterior. Se optar 

pela segunda alternativa, o pleito será examinado sem levar em 

consideração a sua condição de proprietário. Além disso, o proprietário 

deverá demonstrar que, no momento do esbulho, exercia poder de fato 

sobre a coisa”. Ultrapassando este colacionado estruturante, entramos 

nos aspectos objetivos da posse. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do 

CPC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse em 

desfavor de eventuais atos ilegais de turbação ou esbulho. Decorre de 

uma lógica razoável que aquele que suscita a reintegração na posse deve 

comprovar que a exercia antes do suposto esbulho. Aliás, a lei processual 

é clara quanto ao ônus da prova da parte autora, a quem cabe comprovar 

os fatos constitutivos de seu direito: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

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

(...) No presente caso a parte autora não comprovou os fatos alegados na 

inicial e, o principal, não demonstrou o exercício da posse. Para começar, 

ao propor a ação, o autor não trouxe um único comprovante de posse, 

limitou-se a juntar documentos a fim de comprovar a sua propriedade. 

Absolutamente, nada mais. Esqueceu-se que posse é uma situação de 

fato e como tal deve ser comprovada. Os documentos carreados na 

inicial, não evidenciam qualquer elemento de prova em favor da parte 

autora, e ao ser intimado a indicar quais as provas que ainda pretendia 

produzir, permaneceu inerte. A parte limita a alegar que adquiriu o imóvel 

em 1996, e passou a conviver com Eliane Oliveira Paes, e que em 1997 

houve a dissolução da união estável sendo que ao autor coube o imóvel 

da lide, onde passou a residir, sendo que em 1998, mudou-se de Cuiabá e 

permitiu que a ex-companheira ali residisse com suas filhas. Que entre 

1998 e 2016 permitiu que a autora permanecesse no imóvel, residindo com 

sua família, e inclusive, seu novo companheiro, réu desta ação, sendo que 

teve conhecimento nos idos de 2016, que a ex-companheira havia 

abandonado o lar, oportunidade na qual requereu em junho de 2017 a 

desocupação da casa por Wellington, que se recusou a sair do imóvel. No 

entanto, o autor não comprovou que coube a ele o imóvel na dissolução, 

bem como que se tratava de apenas permissão para que a 

ex-companheira ali residisse com suas filhas. As testemunhas ouvidas em 

audiência de justificação, informaram apenas que reconhecem o autor 

como proprietário. Além do mais, o próprio requerente afirma que deixou o 

imóvel nos idos de 1998, ou seja, há mais de 20 (vinte) anos até a 

propositura da ação. Vale ressaltar que em uma ação possessória o 

exercício da posse deve ser claro e não duvidoso, o que não acontece no 

caso dos autos. Assim, não sendo demonstrada a posse, o primeiro 

elemento essencial às ações possessórias, é o caso de improcedência 

dos pedidos formulados na inicial. DISPOSITIVO Ex positis, diante da 

ausência de demonstração da posse e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse 

formulado por AIRTON RIBOLI em desfavor de WELLINGTON SILVA DE 

SOUZA, sobre o imóvel localizado no Bairro Jardim Umuarama I, Lote 02, 

Quadra 07, nesta Cidade. Condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 

15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC; 

entretanto, mantenho suspenso pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário 

da justiça gratuita, ex vi art. 98, §3º do CPC. Intime-se a parte autora, por 

meio da Defensoria Pública. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades 

de estilo. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1017070-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN (ESPÓLIO)

ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN GODOY DA COSTA OAB - MT10008-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMAIS INVASORES (EMBARGADO)

ANTONIO BENTO LÍDER DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017070-09.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: ELCY LARANGEIRA 

SOARES BASSAN ESPÓLIO: ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN 

EMBARGADO: ANTONIO BENTO LÍDER DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA, 

DEMAIS INVASORES Vistos, Os autos vieram-me conclusos após a 

declaração de inexistência de interesse da União nesta demanda 

possessória (id. n. 31334560 – pág. 11/14), que anteriormente tramitava 

em autos físicos sob o n. 17266-06.2014.811.0041 – cód. 880761, todavia, 

passou a tramitar eletronicamente sob o n. 1017070-09.2020.8.11.0041, 

consoante as explanações exaradas na louvável certidão do id. n. 

31349073. Destaco que este Juízo tem buscado meios para a melhor 

prestação jurisdicional, garantindo a ordem jurídica nas demandas em que 

atua, dada a atual conjuntura estendida a nível mundial ocasionada pelo 

COVID-19. Tanto que não foram medidos esforços para a adequada 

digitalização e distribuição do feito, tanto pela Serventia desta Vara 

Especializada, como pela Cartório Distribuidor. Destarte, como meio de 

garantir celeridade processual e pelo bem-comum, haja vista a 

necessidade da atuação dos causídicos que patrocinam o interesse de 

cada parte da lide, além da participação do Parquet e da Defensoria 

Pública Estadual, faz-se mister que o processo tramite virtualmente. 

Portanto, DETERMINO que a Serventia deste Juízo proceda a habilitação do 

MPE, da DPE e dos advogados que anteriormente se encontravam 

cadastrados nos autos físicos, para que assim recebam devidamente as 

ulteriores intimações. Além disso, tendo em vista que a presente demanda 

está apensa aos autos sob o n. 22785-93.2013.811.0041 (cód. 816340), 

faz-se mister a distribuição virtual, nos mesmos moldes. Contudo, verifico 

que os referidos autos foram digitalizados em conjunto a este, consoante 

id. n. 31338673 – pág. 1 até o id. n. 31339016-pág. 7. Evitando-se a 

confusão entre os processos, ORDENO que a demanda que fora 

digitalizada embutida nestes autos (id. n. 31338673 – pág. 1 até o id. n. 

31339016-pág. 7), seja distribuída individualmente, e posteriormente 

apensada a esta. Cumprida a adequada distribuição, sejam excluídos os 

referidos ids. deste feito. No id. n. 31334560, manifestou a parte autora 

que no dia 27 de março de 2020, os réus invadiram novamente a área sub 

judice, qual seja a Fazenda Araúna. Alega que os réus além de 

construírem cerca, instalarem porteira com cadeado e fecharem a estrada 

que viabiliza o acesso à fazenda, colocaram pessoas armadas na área 

para dar suporte à invasão. Diante das reincidentes invasões perpetradas 

pelos réus e cometimento de infrações ambientais, a parte autora requer o 

revigoramento da liminar. Empós, reiterou o pedido no id. n. 31345988 e 

anexou relatório da Polícia Militar. Pois bem, por ora, cumpre-me 

DETERMINAR, além do que já fora deliberado acima, que a Escrivania 

proceda a colação dos seguintes documentos: Ofício nº 

895/2020/GAB/SESP; Mem. nº 064/SPOE-PMMT/2020 e Ofício n. 018/2020 

– GAB2VC. Cumprida a determinação supra, nos termos do art. 178, III, do 

CPC, colha-se o parecer do MPE, acerca do pedido de revigoramento da 

liminar formulado pela parte autora e demais pontuações que o i. Promotor 

de Justiça entender pertinentes. Intime-se. Às URGENTÍSSIMAS 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014640-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AUTOTRANS COMERCIO DISTRIBUIDOR DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIENE SCARACATI OAB - SP372564 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARRA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014640-55.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AUTOTRANS COMERCIO DISTRIBUIDOR DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 

ME EXECUTADO: GARRA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP Vistos, etc. 

Procedida à penhora via sistema BACENJUD, conforme extrato em anexo, 

a qual restou infrutífera. Manifeste-se a parte exequente acerca do 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015343-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA CAPOSSOLI DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015343-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: MARIANA CAPOSSOLI DA CUNHA Vistos, etc. Procedida à 

penhora via sistema BACENJUD, conforme extrato em anexo, a qual 

restou infrutífera. Manifeste-se a parte exequente acerca do 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-97 DISCRIMINATÓRIA

Processo Número: 1040332-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DIAS PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL CAPISTRANO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040332-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEUZA DIAS PINTO REU: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 

CAPISTRANO Vistos etc., Recebo a emenda a inicial (ID. 27945584). 

Proceda a inclusão de Erival Capistrano de Oliveira no polo passivo da 

demanda. Citem-se e intimem-se os requeridos com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 03/08/2020, às 11h30min, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016693-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016693-38.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO DE OLIVEIRA RIBEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 28/08/2020, às 9h30min, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004891-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO COELHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1004891-43.2020.8.11.0041 Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

com vistas à conciliação designada para o dia dia 27/08/2020, às 10h30 – 

sala 09, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 
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334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o 

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá 15 de abril de 2020 Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020281-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA OLINDA QUADROS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TISSALEIA LTDA - ME (REU)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020281-92.2016.8.11.0041 

AUTOR: MARISA OLINDA QUADROS PEREIRA RÉU: TISSALEIA LTDA - ME, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS Vistos. Defiro o pedido de suspensão 

do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Transcorrido o referido prazo, 

intime-se o autor para que impulsione o feito em 05 (cinco) dias. Na 

hipótese de inércia, proceda-se a intimação pessoal do autora para que 

impulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016955-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CRISTINA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016955-85.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDILAINE CRISTINA MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

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

vistas à conciliação designada para o dia 28/08/2020, às 12h45min, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010494-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA IRIARTE DA HORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação da PARTE 

REQUERENTE, através de seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifeste acerca da Certidão Negativa juntada aos 

autos no Id. 31363438, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003971-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE MENDONCA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED - MATO GROSSO (REU)

 

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

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

REQUERENTE para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher os valores 

referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) 

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

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

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012299-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DE OLIVEIRA MELO NAZAK (EXECUTADO)

MAXIMILIANO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

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

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

devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018543-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILENE BARQUEIRO SEGOBIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 07/07/2020 Horário: 15h30min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015169-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para ciência e manifestação em 5 (cinco) dias, 

acerca da proposta de honorários apresentada pelo perito judicial 

nomeado nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027001-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027001-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO FERNANDES DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc Reporto-me da a sentença 

29056844 para corrigir o ID que certifica que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, qualquer manifestação da PARTE AUTORA acerca da 

Emenda à Inicial. Sendo o ID correto o 28829421. No mais, certifique-se o 

transito em julgado, e, em seguida, ao arquivo. Às providências. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040990-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HONORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação da PARTE 

REQUERIDA, através de seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de Embargos 

de Declaração interposto e juntado aos autos no Id. 31381881. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010877-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS ROMAO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010877-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS ROMAO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 23/07/2020 Horário: 14h30min 

Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005879-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011160-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PATRICIO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

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

petição juntada aos autos pelo Perito Judicial - Id. 31389448 - postulando o 

que entenderem de direito. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016745-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOALTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027698-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033652-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOBAR MASJIONE BALBUENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048116-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE CAMPOS BORGES RANGEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048990-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH PEREIRA GALINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Thais Galindo da Silva OAB - MT13148-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036460-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEREIRA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

petição (31382977), postulando o que entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036658-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001004-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA OLIVEIRA CHAGAS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022514-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI DOS REIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição de Impugnação ao Cumprimento de sentença e documentos de Id. 

21384903, postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027930-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO EDUARDO BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034806-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013174-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ESTEVES MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033240-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLIM GERTULINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029644-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIZIEL DE ALMEIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028512-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 
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(quinze) dias, informem ao Juízo se há a possibilidade de composição para 

a solução da lide, juntando aos autos eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27277169 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir a intenção no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029667-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA LOHANNE ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há a possibilidade de composição para 

a solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27284803 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como devem indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de se presumir o interesse no julgamento do processo no estado 

em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028745-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BENTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação da PARTE 

REQUERENTE, através de seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso queira, apresente IMPUGNAÇÃO a CONTESTAÇÃO 

juntada ao feito no Id. 27319685. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027892-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE BRITO SAVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias), informem ao Juízo se há a possibilidade de composição 

para a solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. 

Caso contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo 

Pericial juntado aos autos no Id. 27288166 (Laudo Central de Conciliação), 

bem como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de se presumir a intenção no julgamento do processo no estado em 

que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027845-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE ASSIS ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação da PARTE 

REQUERENTE, através de seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso queira, apresente IMPUGNAÇÃO a CONTESTAÇÃO 

juntada ao feito no Id. 27319581. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028464-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON APARECIDO SOUSA DA GUIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação da PARTE 

REQUERENTE, através de seu advogado e via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso queira, apresente IMPUGNAÇÃO a CONTESTAÇÃO 

juntada ao feito no Id. 27574389. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027753-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há a possibilidade de composição para 

a solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27294753 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir a intenção no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005891-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SILVESTRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028708-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 0 CGJ/MT, 

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27284167 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir o interesse no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038195-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 0 CGJ/MT, 

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27291633 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir o interesse no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027884-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIKER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 0 CGJ/MT, 

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27288747 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir o interesse no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042063-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 0 CGJ/MT, 

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 28681643 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir o interesse no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016496-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

partes, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, indicar as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de se presumir o interesse no 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030137-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTHONY ROBERT DE ABREU SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 0 CGJ/MT, 

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27338158 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir o interesse no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029137-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUEL BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 0 CGJ/MT, 

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 
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juntado aos autos no Id. 27359498 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir o interesse no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028842-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO VIEIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, indicar as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de se presumir o interesse no 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030241-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WISLAYNE ADRIANA CONCEICAO MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 0 CGJ/MT, 

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27339465 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir o interesse no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029555-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRIGOR DUARTE SILVA ZANCANARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, indicar as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de se presumir o interesse no 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022595-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GODSON SILVA PORTO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação da PARTE 

REQUERENTE, através de sua advogada e via DJE, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe nos autos os dados bancários (tais como o CPF, 

Nome do titular da conta, Banco, Agência e Conta-corrente), viabilizando, 

assim, a expedição do alvará. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047803-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROBERTO PEREIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação da PARTE 

REQUERIDA, através de seu(s) advogado(s) e via DJE, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, caso queira, se manifeste acerca da petição juntada 

aos autos no Id. 29181566 (requer a desistência da ação), requerendo o 

que entender de direito. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017400-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILMERIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Allan Fontes Corrêa OAB - MT25118/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONETIZZE LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017400-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ILMERIO DO NASCIMENTO REU: MONETIZZE LTDA - ME Vistos etc., A 

parte autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia da 

CTPS, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de 

renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1017445-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ALVES DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA KAROLYNE SILVA VASCONCELOS OAB - MT20125/O 

(ADVOGADO(A))

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - 274.993.241-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO ALVES DOS REIS JUNIOR (EXECUTADO)

FERNANDA RIBEIRO DE ANDRADE DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017445-10.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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NILDA ALVES DOS REIS REPRESENTANTE: HUGUENEY ALVES DOS REIS 

EXECUTADO: NILO ALVES DOS REIS JUNIOR, FERNANDA RIBEIRO DE 

ANDRADE DOS REIS Vistos etc., A parte autora requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de 

demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do 

art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017036-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA SEGURADORA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017036-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAIXA SEGURADORA S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que os presentes 

autos encontra-se pendente de vinculação e recolhimento de custas e 

taxa judicial. Dessa forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realize o devido recolhimento/vinculação das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do NCPC). Às 

providencias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017124-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SALES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017124-72.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS SALES DE MORAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a)Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; Sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. Intime-se.Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017160-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO TAYLOR PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017160-17.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITALO TAYLOR PINTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, parágrafo único do 

CPC), apresentando: Comprovante de endereço atualizado, em seu nome 

ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a 

pessoa do endereço declinado, bem como cópia da CTPS legível. Sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem conclusos. Intime-se.Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017204-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017204-36.2020.8.11.0041. AUTOR: 

JOSE NILSON ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, parágrafo único do 

CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço atualizado, em seu 

nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico 

com a pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330 do CPC). b) Bem como,no mesmo prazo, deverá comprovar a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia da CTPS e/ou declaração de imposto de renda, sob pena 

de indeferimento. Vencido o prazo, com ou sem manifestação, voltem 

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

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017327-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA FERREIRA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017327-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAISSA FERREIRA DE ASSUNCAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). b) Bem como,no mesmo prazo, 

deverá comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento. Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos. Intime-se.Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017388-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017388-89.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc., O autor é autônomo e requer a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, 

contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. Portanto, nos 

termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua inicial, no 

prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo 

trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia de extratos bancários de 

todas as contas de sua titularidade e declaração de imposto de renda, sob 

pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017408-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS KAIQUE INACIO FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017408-80.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ANANIAS KAIQUE INACIO FARIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a)Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado; Sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). Vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos. Intime-se.Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017216-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIS BRITO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017216-50.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIS BRITO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. A presente Reclamação está 

desacompanhada de documentos que instruem a petição inicial, de modo 

que impossibilita a análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço 

atualizado, em seu nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o 

vínculo jurídico com a pessoa do endereço declinado, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 330 do CPC). b) Bem como,no mesmo prazo, 

deverá comprovar a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia da CTPS, cópia dos três últimos holerites e/ou 

declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Vencido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. Intime-se.Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016652-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016652-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ENEDINO DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., VIA 

VAREJO S/A Vistos etc., Intime-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao interesse na produção de outras 

provas, além daquelas já existentes nos autos. Às providências. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016652-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016652-42.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ENEDINO DE SOUZA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., VIA 

VAREJO S/A Vistos etc., Intime-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar quanto ao interesse na produção de outras 

provas, além daquelas já existentes nos autos. Às providências. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046808-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019613-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Valdemir Rodrigues de Sousa (REU)

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054960-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA NOVAIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054960-16.2019.8.11.0041 Autor: 

FERNANDA CRISTINA NOVAIS DOS SANTOS Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, 

às 08h30 – sala 09, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

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

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015553-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. N. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Outros Interessados:

BIANCA TERLECKI MOREIRA (AUTOR(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015553-66.2020.8.11.0041. AUTOR(A): J. 

M. N. C. REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc., 

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

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

designada para o dia 27/08/2020, às 14h15, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051632-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK LEONAN DA SILVA FONSECA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051632-78.2019.8.11.0041 Autor: ERICK 

LEONAN DA SILVA FONSECA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 12h15 – 

sala 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado 

constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, 

ainda, a parte autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024474-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027957-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI LEITUN PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 

(quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029463-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE FATIMA DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo concordância, deverá a empresa ré fazer a 

comprovação do depósito do valor no mesmo prazo. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029718-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINE DE SOUSA LEAL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27334348 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir a intenção no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017069-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVELLOS FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia. Data: 06/07/2020 Horário: 07h30min 

Local: Sala 02 de perícias médicas no 1º andar do TRT23 – CUIABÁ (com 

Dr. Ivo Antônio Vieira) Obs: - O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que 

possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029618-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA DE ALMEIDA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, indicar as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de se presumir a intenção no 

julgamento do processo no estado em que se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037618-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TALISSON OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27297546 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir a intenção no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037779-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SOARES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27285021 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir a intenção no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003942-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DINIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 19 de 799



(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016552-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTASIO PEREIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009499-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE COIMBRA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

petição (31415939), postulando o que entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027748-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GOMES ROMERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27293510 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir a intenção no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055411-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAREZ MANOEL PERIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028789-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27286987 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir a intenção no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029543-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA LOPES HERVATIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para o fim de proceder a intimação de ambas as 

PARTES, através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem ao Juízo se há possibilidade de composição para a 

solução da lide, juntando ao feito eventual proposta por escrito. Caso 

contrário, deverão, no mesmo prazo, manifestar acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos no Id. 27348342 (Laudo Central de Conciliação), bem 

como indicar as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena 

de se presumir a intenção no julgamento do processo no estado em que 

se encontra. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039006-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intime-se a Requerida para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017137-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUCIANO POLETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERNANDES FIDELIS OAB - MT20681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017137-71.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANO POLETTO REQUERIDO: LETICIA APARECIDA DOS 

SANTOS Vistos etc. Verifica-se que os presentes autos encontram-se 

pendente de recolhimento e vinculação de custas e taxa judicial. Dessa 

forma, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o 

devido recolhimento/vinculação das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do NCPC). No mesmo prazo, deverá 

juntar comprovante de endereço atualizado, em seu nome ou, caso esteja 

em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico com a pessoa do 

endereço declinado; Sob pena de indeferimento da inicial (art. 330 do 

CPC). Às providencias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035207-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIETA DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035207-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOLIETA DA SILVA LARA REU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc., Os autos encontram-se 

concluso para sentença, todavia, verifico que a parte autora não juntou 

qualquer documento de identificação com foto, bem como não foi juntado 

comprovante de endereço. Dessa forma, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a inicial, na forma dos artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil, nos moldes do artigo 321 desse Diploma. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017047-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017047-63.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALISSON DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. A presente Reclamação está desacompanhada de 

documentos que instruem a petição inicial, de modo que impossibilita a 

análise do pleito autoral. Desse modo, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, parágrafo único do 

CPC), apresentando: a) Comprovante de endereço atualizado, em seu 

nome ou, caso esteja em nome de terceiro, comprove o vínculo jurídico 

com a pessoa do endereço declinado, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 330 do CPC). b) Bem como,no mesmo prazo, deverá comprovar a 

alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação 

comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em 

especial, cópia da CTPS, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração 

de imposto de renda, sob pena de indeferimento. Vencido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem conclusos. Intime-se.Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003080-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ZAITTER OAB - PR8740-O (ADVOGADO(A))

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003080-19.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO JOSE DOS SANTOS REU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

RCI BRASIL LTDA Vistos etc., Versam os autos acerca de Ação de 

Obrigação de Fazer e Entregar c/c Danos Morais, Com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS em face de 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO RCI BRASIL LTDA. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação incompleta, tendo o autor pugnado pela 

decretação da revelia. Entretanto, não foi oportunizado ao réu prazo para 

saneamento do erro. Dessa forma, a fim de se evitar futura alegação de 

cerceamento de defesa, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, regularize a contestação apresentada nos autos, sob pena 

de preclusão e decretação de sua revelia. Com a apresentação da 

contestação, intime-se o autor para manifestação, caso o requerido 

permaneça inerte, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

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

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026229-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

DANIELA GONCALVES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT10108-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDINETE DIAS PRIST (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

RENAN NADAF GUSMÃO OAB - MT16284-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1026229-44.2018.8.11.0041 

Intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, em 15 (quinze) dias. 

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MACEDO DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMBROSIO PEREIRA OAB - MT4561-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000667-62.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINA MACEDO DE ABREU REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos. A parte 

autora requer na petição de id. 31299889 a inclusão da fatura do mês de 

março de 2020 no rol da decisão que concedeu a tutela de urgência. 

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a parte requerida já foi 

devidamente citada, e inclusive já compõe a lide processual, conforme se 

vê no documento de id. 28198819, desta forma, com fulcro no art. 329 do 

CPC, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do petitório de id. 31299889. Às providências. 

Cuiabá, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033502-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINA MORAES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009296-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito – Id. 31431330 – juntada aos autos, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029783-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUI SYNAYDA SOARES BAHIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito – Id. 31435154 – juntada aos autos, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001242-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição do Perito – Id. 31440780 – juntada aos autos, postulando o que 

entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014799-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE APARECIDA BARROS DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

para, no prazo legal, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO a Contestação 

e documentos juntados aos autos TEMPESTIVAMENTE. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007950-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILSON SANTOS GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011816-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELTON DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia: Data: 29/07/2020 Horário: 16 horas Local: 

Hospital SOTRAUMA: Avenida Dom Aquino, 355, Bairro: Centro, Cidade: 

Cuiabá/MT – Telefone: (65) 3624 9211 – (Dr. Marcos Benedito Correa 

Gabriel) Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados 

e exames complementares que possam ser úteis à confecção do laudo 
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pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031142-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES OAB - SP317234-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição juntada aos autos pelo Perito Judicial - Id. 31444884 a Id. 31445791 

- postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002401-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifestarem-se acerca da 

Petição juntada aos autos pelo Perito Judicial - Id. 31445821 a Id. 31445822 

- postulando o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030438-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038960-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR VALENTIM MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, informarem acerca da 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO 

PRAZO, deverão, querendo, manifestarem acerca do Laudo Pericial 

juntado aos autos – Laudo/Central de Conciliação –, bem como, indicar as 

provas que pretendam produzir, justificando-as, sob pena de ter-se 

presumido sua intenção ao julgamento do processo no estado em que se 

encontra. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034893-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT17277-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA (EXECUTADO)

 

Intimem-se o Executado a efetuarem o pagamento do restante, sob pena 

de ser efetuada penhora on line.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005410-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA COSTA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005410-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ELIS MARINA DIAS PINTO EXECUTADO: VANIA COSTA GOMES Vistos, 

etc. Procedida à penhora via sistema BACENJUD, conforme extrato em 

anexo, a qual restou infrutífera. Manifeste-se a parte exequente acerca do 

prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo 

de 10 (dez) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025512-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR TEODORO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025512-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALDENIR TEODORO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Reporto-me a decisão de 29189436. Tendo 

em vista a certidão de ID 28829427, informa que não houve o recolhimento 

das custas, consoante o determinado no ID 22818494, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC e art. 248 da 

CNGC MT (4ª edição). Proceda com as baixas necessárias. Às 

providências. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015712-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA LUCIA DE MORAES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015712-43.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZIA LUCIA DE MORAES CAMPOS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

etc. Reporto-me da decisão de 29190801. Tendo em vista a certidão de ID 
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28829436, certifica que não houve o recolhimento das custas, consoante 

o determinado no ID 23483866, DETERMINO o cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC e art. 248 da CNGC MT (4ª 

edição). Proceda com as baixas necessárias. Às providências. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016879-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GOMES MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016879-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIELA GOMES MONTEIRO REU: VIVO S.A. Vistos, etc. Reporto-me da 

decisão de ID 29190834. Tendo em vista a certidão de ID 28829440, 

certifica que não houve o recolhimento das custas, consoante o 

determinado no ID 23484645, DETERMINO o cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290 do CPC e art. 248 da CNGC MT (4ª edição). 

Proceda com as baixas necessárias. Às providências. Jorge Alexandre 

Martins Ferreira Juiz de Direito v

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049137-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA DUARTE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049137-61.2019.8.11.0041 Autor: ELIS 

REGINA DUARTE DA COSTA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 10h45 – sala 09, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049166-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049166-14.2019.8.11.0041 Autor: 

ANDERSON VIEIRA DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 11h00 – sala 09, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033926-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SOARES DELGADO (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033926-82.2019.8.11.0041 Autor: ADRIANA 

MORAES FERREIRA Réu: ANDRE SOARES DELGADO REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 10/08/2020, às 08h00 – sala 01, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Cite-se e intime-se a PARTE REQUERIDA no seguinte endereço: RUA 

SENADOR VICENTE VUOLO, Nº 63, SALA 01, ANEXO A (LOT GOV J 

FRAGELLI), BAIRRO CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE/MT, CEP: 78.118-007 

(REDE LEVE PIZZA) Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020281-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA OLINDA QUADROS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TISSALEIA LTDA - ME (REU)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020281-92.2016.8.11.0041 Autor: MARISA 

OLINDA QUADROS PEREIRA Réu: TISSALEIA LTDA - ME e outros A pauta 

de audiências para a realização das conciliações junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato das circunstancia da pandemia que nosso país 

está passando, ou seja, poderá levar mais de seis meses para a sua 

realização, para só então iniciar-se o prazo para defesa. Tal discrepância 

de tempo só se justificaria se a porcentagem de acordos nas audiências 

de conciliação fosse elevada. Contudo, não é essa a realidade. Desde a 

entrada em vigor do novo CPC, a porcentagem de acordos realizados em 

audiências não mínimas. Assim sendo, a experiência mostrou que a 

designação de conciliação prolonga a vida do processo, em desacordo 

com o artigo 4º do CPC: "as partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 

Saliento que tal medida não prejudica as partes que poderão realizar 

acordos extrajudicialmente a qualquer momento, trazendo-os aos autos. 

Dessa forma, determino CITAÇÃO da parte requerida, no seguinte 
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endereço: TISSALEIA LTDA. ME – NOME FANTASIA : MATO GROSSO 

TURISMO - infere-se que a empresa requerida, cujo nome empresarial é 

VIDEIRA TURISMO E TRANSPORTE LTDA - ENDEREÇO AV. BEIRA RIO, N. 

4.046, JARDIM EUROPA, CUIABÁ-MT, # COMPANHIA MUTUAL SEGUROS 

–ENDEREÇO: Rua Laplace, 74, 12 andar Brooklin Paulista, São Paulo- SP, 

CEP 04622-000., para que apresente sua contestação, no prazo de 

15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049630-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO NEY DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049630-38.2019.8.11.0041 Autor: CELIO 

NEY DA SILVA ALMEIDA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 11h30 – sala 09, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049153-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NUNES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049153-15.2019.8.11.0041 Autor: JOAO 

NUNES DA COSTA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 11h45 – sala 09, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049276-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS BUENO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049276-13.2019.8.11.0041 Autor: EDSON 

CARLOS BUENO DE ALMEIDA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 12h00 – sala 09, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049670-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PADILHA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049670-20.2019.8.11.0041 Autor: 

ANDERSON PADILHA DE AMORIM Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude 

do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem 

como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão 

da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 27/08/2020, às 12h15 – sala 09, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050106-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CONCEICAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050106-76.2019.8.11.0041 Autor: CLEITON 

CONCEICAO DE ALMEIDA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 08h15 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046209-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1046209-40.2019.8.11.0041 Autor: CARLOS 

AUGUSTO SOUZA OLIVEIRA Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 08h30 – sala 10, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050169-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ALVES DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050169-04.2019.8.11.0041 Autor: ISMAEL 

ALVES DA SILVA CAMPOS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 08h45 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049041-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049041-46.2019.8.11.0041 Autor: 

LUCIMARA DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 09h00 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1049794-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049794-03.2019.8.11.0041 Autor: PAULO 

RAMOS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em 

virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em 

razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27/08/2020, às 09h15 – sala 10, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que 
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a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da 

data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048962-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREZA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1048962-67.2019.8.11.0041 Autor: MARIA 

ANDREZA DE SOUZA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 09h30 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049727-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS PEREIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049727-38.2019.8.11.0041 Autor: MATEUS 

PEREIRA SANTOS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 09h45 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051124-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR STRAPASSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051124-35.2019.8.11.0041 Autor: ITACIR 

STRAPASSON Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 10h00 – sala 10, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049864-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1049864-20.2019.8.11.0041 Autor: PAULO 

CESAR DE PAULA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 10h15 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050759-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050759-78.2019.8.11.0041 Autor: LUIS 

FELIPE DE ARRUDA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 10h30 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050768-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERLOILSON GOMES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050768-40.2019.8.11.0041 Autor: JOSE 

ERLOILSON GOMES DA ROCHA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 10h45 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051116-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEFF HENRIQUE DE ANDRADE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051116-58.2019.8.11.0041 Autor: ALEFF 

HENRIQUE DE ANDRADE GONCALVES Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 

16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 11h00 – 

sala 10, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado 

constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, 

ainda, a parte autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041219-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FARIA AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1041219-06.2019.8.11.0041 Autor: 

LEANDRO FARIA AZEVEDO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 11h15 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051091-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIONOR HASE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051091-45.2019.8.11.0041 Autor: 

LAUDIONOR HASE Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 11h30 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002031-69.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO BASTOS ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002031-69.2020.8.11.0041 Autor: 

EDNALDO BASTOS ALVES Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 11h45 – 

sala 10, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado 

constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, 

ainda, a parte autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004230-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOURADO ALCATARA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004230-64.2020.8.11.0041 Autor: LUCAS 

DOURADO ALCATARA OLIVEIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 12h00 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004217-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE LOURDES NUNES MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004217-65.2020.8.11.0041 Autor: 

ELIZABETE DE LOURDES NUNES MOURA Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, 

às 12h15 – sala 10, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002973-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEBER MELQUIS VENANDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002973-04.2020.8.11.0041 Autor: WEBER 

MELQUIS VENANDE DE OLIVEIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 12h30 – 

sala 10, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado 

constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, 

ainda, a parte autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004197-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE ALVES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004197-74.2020.8.11.0041 Autor: 

GISLAYNE ALVES ARAUJO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 12h45 – sala 10, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 
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CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA MARTINS FERREIRA ALVES ANUNCIACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000471-92.2020.8.11.0041 Autor: MAURA 

MARTINS FERREIRA ALVES ANUNCIACAO Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, 

às 13h00 – sala 10, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003115-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA APARECIDA FERMINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003115-08.2020.8.11.0041 Autor: 

DULCINEIA APARECIDA FERMINO DE OLIVEIRA Réu: SEGURADORA LÍDER 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 13h15 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003396-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MENDES RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003396-61.2020.8.11.0041 Autor: LUCAS 

MENDES RESENDE Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 13h30 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003390-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH EDUARDA IGNACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003390-54.2020.8.11.0041 Autor: SARAH 

EDUARDA IGNACIO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 13h45 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002885-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RAIMUNDO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002885-63.2020.8.11.0041 Autor: 

FRANCISCO RAIMUNDO PEREIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 14h00 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002915-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BRAULINO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002915-98.2020.8.11.0041 Autor: JAIR 

BRAULINO DE MIRANDA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 11h00 – sala 01, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002928-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002928-97.2020.8.11.0041 Autor: ELIANE 

MARIA DOS SANTOS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 27/08/2020, às 14h15 – sala 10, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003020-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDNEI DA SILVA BARBINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003020-75.2020.8.11.0041 Autor: VALDNEI 

DA SILVA BARBINO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Intime-se.Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 11h15 – sala 01, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000448-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONSECA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000448-49.2020.8.11.0041 Autor: THIAGO 

FONSECA DA SILVA Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 11h30 – sala 01, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 
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REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053390-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1053390-92.2019.8.11.0041 Autor: NILTON 

LUIZ DA SILVA Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 11h45 – sala 01, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054170-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054170-32.2019.8.11.0041 Autor: ANA 

PAULA SILVA SIQUEIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 12h00 – sala 01, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051632-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK LEONAN DA SILVA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051632-78.2019.8.11.0041 Autor: ERICK 

LEONAN DA SILVA FONSECA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 12h15 – 

sala 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado 

constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, 

ainda, a parte autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052705-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DIAS DE ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052705-85.2019.8.11.0041 Autor: RAYANE 

DIAS DE ASSIS Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 12h30 – sala 01, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051825-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS SANTOS TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051825-93.2019.8.11.0041 Autor: LUZIA 
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DOS SANTOS TAVARES Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 12h45 – sala 01, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052934-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GONCALVES DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052934-45.2019.8.11.0041 Autor: EDSON 

GONCALVES DE ARRUDA E SILVA Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude 

do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem 

como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão 

da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 28/08/2020, às 13h00 – sala 01, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052915-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIGHI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052915-39.2019.8.11.0041 Autor: 

MARCELO RIGHI Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em 

virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em 

razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020, às 13h15 – sala 01, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que 

a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da 

data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052449-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN KLISMAN DE FREITAS DALLA SANTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052449-45.2019.8.11.0041 Autor: KELVIN 

KLISMAN DE FREITAS DALLA SANTA Réu: SEGURADORA LÍDER Em 

virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em 

razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020, às 13h30 – sala 01, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que 

a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da 

data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052223-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052223-40.2019.8.11.0041 Autor: 

ROSIVALDO MONTEIRO DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 14h00 – sala 01, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051724-56.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ALMEIDA STROPA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051724-56.2019.8.11.0041 Autor: JULIANA 

DE ALMEIDA STROPA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 13h45 – sala 01, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052486-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FERREIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052486-72.2019.8.11.0041 Autor: JOAO 

MARCOS FERREIRA LOPES Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor 

da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 14h15 – sala 01, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052193-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON BARBOSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052193-05.2019.8.11.0041 Autor: 

ADMILSON BARBOSA LIMA Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor 

da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 08h00 – sala 02, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052667-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA DA COSTA SILVA POLIDORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052667-73.2019.8.11.0041 Autor: KARINA 

DA COSTA SILVA POLIDORO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 08h30 – 

sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado 

constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, 

ainda, a parte autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052428-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO DIVINO CAMPOS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LIMA DE ALMEIDA OAB - MT24211-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052428-69.2019.8.11.0041 Autor: 

ORIVALDO DIVINO CAMPOS DA CONCEICAO Réu: SEGURADORA LÍDER 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 34 de 799



2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 08h15 – sala 02, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052744-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIELI ALVARENGA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052744-82.2019.8.11.0041 Autor: SIELI 

ALVARENGA DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 08h45 – sala 02, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052894-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DE ASSUNCAO FIALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052894-63.2019.8.11.0041 Autor: 

ORLANDO DE ASSUNCAO FIALHO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 09h00 – sala 02, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028276-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028276-54.2019.8.11.0041 Autor: 

EPAMINONDAS JOSE DE OLIVEIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 09h15 – sala 02, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051838-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITURINA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1051838-92.2019.8.11.0041 Autor: VITURINA 

FERREIRA DOS SANTOS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 09h30 – 

sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado 

constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, 

ainda, a parte autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge 

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052141-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY FREIRE DE ABREU (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052141-09.2019.8.11.0041 Autor: RONEY 

FREIRE DE ABREU Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 09h45 – sala 02, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050696-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA SILVA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050696-53.2019.8.11.0041 Autor: 

ALESSANDRA DA SILVA FREITAS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 10h15 – sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052927-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMARA VIEIRA MERENCIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1052927-53.2019.8.11.0041 Autor: VILMARA 

VIEIRA MERENCIANO Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 10h30 – sala 06, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003327-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003327-29.2020.8.11.0041 Autor: 

GUSTAVO SOARES DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 10h45 – sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050063-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDILIS CAMARGO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1050063-42.2019.8.11.0041 Autor: AUDILIS 

CAMARGO DE SOUZA Réu: SEGURADORA LÍDER Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 28/08/2020, às 11h00 – sala 06, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003299-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHOMERSON SANTOS DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003299-61.2020.8.11.0041 Autor: 

JHOMERSON SANTOS DE BARROS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 11h15 – sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002961-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002961-87.2020.8.11.0041 Autor: SAVIO 

FERREIRA GOMES Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 11h30 – sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004410-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004410-80.2020.8.11.0041 Autor: CLESIO 

PEREIRA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em 

virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em 

razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020, às 11h45 – sala 06, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que 

a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da 

data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045633-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUCAS SOARES FALCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1045633-47.2019.8.11.0041 Autor: ANDRE 

LUCAS SOARES FALCAO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 12h15 – sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055641-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DE JESUS PAES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1055641-83.2019.8.11.0041 Autor: 

ALEXSANDER DE JESUS PAES DE ALMEIDA Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, 

às 12h30 – sala 06, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004491-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIL LEITE GUSMAO ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004491-29.2020.8.11.0041 Autor: DEJANIL 

LEITE GUSMAO ROSA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 12h45– sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044574-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JETER VIEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1044574-24.2019.8.11.0041 Autor: JETER 

VIEIRA CAMPOS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em 

virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em 

razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 28/08/2020, às 12h00 – sala 06, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que 

a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da 

data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043678-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON SANTOS DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1043678-78.2019.8.11.0041 Autor: AMILSON 

SANTOS DE ALMEIDA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 13h00– sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054528-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSON MATEUS DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054528-94.2019.8.11.0041 Autor: 

TALISSON MATEUS DOS SANTOS SANTIAGO Réu: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, 

às 13h15– sala 06, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055048-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1055048-54.2019.8.11.0041 Autor: ALINE 

GOMES DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 13h30– sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054737-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARAUJO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054737-63.2019.8.11.0041 Autor: 

ALEXANDRE ARAUJO DE CAMPOS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 13h45– sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055433-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADER MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1055433-02.2019.8.11.0041 Autor: JADER 

MARQUES DE ARRUDA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 14h00– sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054714-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BUENO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054714-20.2019.8.11.0041 Autor: JOAO 

BUENO DA SILVA Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 

2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 14h15– sala 06, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054524-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA LOURENA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054524-57.2019.8.11.0041 Autor: RENATA 

LOURENA DE CARVALHO Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 
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março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 08h00– sala 08, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054363-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON D AVID MARINHO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054363-47.2019.8.11.0041 Autor: MAYCON 

D AVID MARINHO MARTINS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 28/08/2020, às 08h15– sala 08, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018901-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CATARINA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS OAB - MT22243/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018901-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARLENE CATARINA DOS REIS REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de 

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

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

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

Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

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

o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Passo ao exame das preliminares e 

questões suscitadas. INÉPCIA DA INICIAL; A parte ré suscitou em sede de 

contestação que a narração dos fatos não decorre logicamente a sua 

conclusão, em razão da autora contestar os valores cobrados sem 

especificá-los. Todavia, para constatar se há alguma irregularidade nas 

faturas colacionadas faz-se necessária a realização de prova pericial. 

Assim, a narração dos fatos da exordial estão coerentes com os pedidos 

do autor. Desta feita, rejeito a preliminar de inépcia. DELIMITAÇÃO DAS 

QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA 

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

n° Y14S638025. · Ocorrência de danos morais. DO ÔNUS DA PROVA. O 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 

E ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

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

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

art. 6º, VIII, do CDC. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; A requerida 

pugnou pela produção de prova pericial e testemunhal, id. 17910967. A 

autora requereu a produção de prova pericial, id. 18322135. Observando 

as peculiaridades do caso entendo por bem deferir apenas a prova 

pericial, a qual é de suma importância para o desate da questão. A 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal se mostram 

desnecessárias, visto que o imbróglio reside apenas quanto a 

regularidade do hidrômetro. Ante o exposto: a) Determino a distribuição do 

ônus da prova, conforme alhures mencionado. b) Nomeio para realização 

da perícia, independentemente de compromisso, MARCIANE PREVEDELLO 

CURVO, engenheira civil, com endereço à Rua das Imbuis, n° 74, Alphaville 

- Cuiabá/MT, CEP 78061-314, Tel.: (65) 98414-4141, e-mail: 

peritamarcianepc@gmail.com. c) Intimem-se as partes para, em 15 

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

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o 

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

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

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

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

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

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

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

Uma vez que a perícia foi por ambas as partes, as despesas deverão ser 

rateadas igualmente entre os litigantes, ficando cada um responsável pelo 

pagamento de metade, nos termos do art. 95 do CPC. Todavia, sendo a 

parte autora beneficiária da Justiça gratuita, sua cota-parte será paga ao 

final do processo pelo Estado, caso a mesma saia vencida da presente 

demanda. Ou, pela parte requerida como ônus de sucumbência; e) 

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

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

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

comunicado para dar início aos trabalhos. f) Apresentado o laudo, 

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

manifestem sobre o resultado, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como se 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002960-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILHIAM VIEIRA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002960-05.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WILHIAM VIEIRA DO CARMO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Verifico que o autor requereu a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita, contudo, os documentos apresentados pelo autor, não 

comprovam sua real hipossuficiência financeira. Desta feita, não pode a 
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parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não 

evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício. 

Em situação similar, o STJ decidiu: “Processo Civil - Assistência judiciária 

-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. 

Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade 

alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é 

amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da 

gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a 

atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de 

pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.” (Resp. nº 178.244- 

Relator Ministro Barros Monteiro). Assim sendo, com norte no que dispõe o 

art. 99, § 2° CPC, indefiro a gratuidade pleiteada. Intime-se a parte autora 

para efetuar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290, 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001242-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001242-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITA FRANCISCA DOS SANTOS REU: AGUAS CUIABÁ S/A DO 

SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Trata-se de 

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

quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 

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

Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não traduzem 

complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de 

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

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

apreciadas. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS 

RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO DOS 

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

Irregularidades no hidrômetro n° Y14S329026 (matrícula 418925-6) · 

Ocorrência de danos morais. DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; A 

requerida pugnou pela produção de prova pericial e prova testemunhal, id. 

16667294. A autora permaneceu inerte (id. 17439112). Observando as 

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

qual é de suma importância para o desate da questão. Ante o exposto: a) 

DEFIRO a produção da prova pericial; b) Nomeio para realização da 

perícia, independentemente de compromisso, MARCIANE PREVEDELLO 

CURVO, engenheira civil, com endereço à Rua das Imbuis, n° 74, Alphaville 

- Cuiabá/MT, CEP 78061-314, Tel.: (65) 98414-4141, e-mail: 

peritamarcianepc@gmail.com. c) Intimem-se as partes para, em 15 

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

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o 

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

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

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

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

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

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

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

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

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

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

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

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

comunicado para dar início aos trabalhos. f) Apresentado o laudo, 

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

manifestem sobre o resultado, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como 

manifestar se insistem ou não na produção das demais provas pleiteadas 

e não apreciadas nesta oportunidade. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035486-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035486-59.2019.8.11.0041 Autor: FLAVIO 

APARECIDO DOS SANTOS Réu: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Compulsando os autos, verifico que não houve a perícia 

médica devido à ausência da parte autora no mutirão de conciliação, 

considerando a matéria trazida nos autos, não visualizo presentes as 

hipóteses de julgamento antecipado da lide previstas no art. 355, incisos I 

e II, do CPC, razão pela qual passo sanear o feito. No caso em análise é 

aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a qual parte 

da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do ônus 

probatório segundo as condições das partes. Além disso, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Assim, defiro o pedido de inversão do ônus da prova à parte requerente 

devido à cristalina hipossuficiência frente à empresa requerida, no que 

concerne ao poder de produzir provas. Registra-se que as partes devem 

guardar consigo durante o decorrer do processo os princípios da boa fé e 

da cooperação em vista de obter a verdadeira justiça. Saliente-se que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, e é de conhecimento de 

todos que o Estado, o qual caberia o ônus de suportar tal encargo não 

dispõe de verba suficiente para realização de tais provas, o que leva os 

peritos particulares a recusar as nomeações. Dessa forma, em respeito 

ao principio da cooperação processual, aliado a hipossuficiência da parte 

autora, entendo perfeitamente possível que tal encargo seja suportado 

pela seguradora, até porque poderá buscar o montante despendido com 

os honorários periciais da parte sucumbente, caso se sagre vencedora. 

Sendo assim, e considerando o fato de que o INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

NÃO CUMPRE ORDEM JUDICIAL, RECUSANDO-SE VEEMENTEMENTE A 

REALIZAR AS PERÍCIAS DETERMINADAS POR ESTE JUÍZO, nomeio como 

perito o Dr. FLAVIO RIBEIRO DE MELLO, CRM 0967, com endereço na 

Avenida das Flores, nº 843, Sala 11, Bloco de Consultórios, Hospital 

Jardim Cuiabá, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, telefone nº (65) 

3025-3060, cujos honorários deverão ser suportados pela ré. O perito 

nomeado deverá responder aos quesitos porventura apresentados pelas 

partes, acrescentando-se os seguintes quesitos do Juízo: 1) As lesões 

apresentadas pelo(a) autor(a), decorrentes do acidente de trânsito 

noticiado, são de cunho incapacitante, ao menos para o desempenho das 

funções essenciais do membro ou órgão afetado? (Descrever a natureza 

das lesões). 2) Essas lesões são permanentes? 3) Em se tratando de 

invalidez permanente, qual o grau de invalidez e/ou redução funcional do 

membro ou órgão afetado? Fixo desde já em R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais) o valor dos honorários periciais, quantia razoável e em consonância 

com o que vem sendo fixado para perícias dessa natureza. Intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, querendo, nomearem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos, bem como o Sr. Perito acerca da 

designação. Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, 

em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e julgamento do feito no estado 

em que se encontra. Após, designe-se data para a instalação da perícia, a 

todos intimando e consignando-se que o laudo pericial deverá ser 

concluído em 30 (trinta) dias. Após a entrega do laudo, fica autorizada a 

expedição de alvará de levantamento dos honorários periciais depositados 

em favor do Sr. Perito. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para 

que se manifestem em 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 
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data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006308-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN REJANE SIMOES DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

LOCALIZA RENT A CAR SA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006308-31.2020.8.11.0041. AUTOR: 

HELLEN REJANE SIMOES DE MEDEIROS REU: LOCALIZA RENT A CAR SA, 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, 

etc. Trata-se AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C.C 

PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por HELLEN REJANE SIMÕES DE 

MEDEIROS em desfavor de LOCALIZA RENT A CAR S/A e BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO – FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ambos qualificados na 

inicial. Para tanto, afirma o requerente que adquiriu da PRIMEIRA requerida 

o veículo SEMI-NOVO da marca HYUNDAI, HB 20 COMFORT STYLE 1.0 TB 

FLEX 12V, MECÂNICO, ANO 2016, PLACA PXS-8980, COR PRATA, pelo 

valor de R$ 38.380,00 (trinta e oito mil e trezentos e oitenta reais), sendo 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) pagos através de TED e R$ 28.380,00 (vinte e 

oito mil e trezentos e oitenta reais) financiados pela SEGUNDA requerida. 

Sustenta que, passados dois anos da aquisição, a Requerente percebeu 

alguns “escorridos” na pintura que davam a entender que o veiculo de 

seus sonhos não poderia ser considerado SEMI-NOVO, já que tais 

respingos caracterizavam que o mesmo havia sido pintado novamente, 

também começou a perceber outros grandes defeitos, tais como as portas 

traseiras que não se alinhavam e muito menos fechavam como deveriam, 

e que após ser feito check-out geral, concluiu-se que o veiculo tinha a 

caixa de roda traseira amassada, a coluna traseira reparada, a coluna 

central reparada e a caixa de ar reparada, bem como o teto também havia 

sido reparado. Em face do exposto, pretende o deferimento da tutela de 

urgência para que a parte requerida forneça outro veículo em perfeitas 

condições de uso, com as mesmas características. Com a inicial vieram 

documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar não merece 

prosperar, frente à ausência dos requisitos em face da irreversibilidade da 

medida pretendida. Tenho como inviável nessa fase processual proceder 

à troca/substituição do veículo por outro zero quilômetro, pois caso no 

julgamento final da demanda o Autor não obtenha êxito nos seus pedidos, 

não haverá a possibilidade da devolução do veículo no estado que ele se 

encontrava, ou, a devolução dos valores. Destarte, os alegados defeitos 

existentes no veículo, objeto da presente lide, serão aferidos por meio de 

prova pericial, durante a instrução probatória, não sendo possível, neste 

momento de cognição sumária, afirmar a sua origem e extensão. Conforme 

asseverado, tem a medida caráter de irreversibilidade, o que torna inviável 

a sua concessão, segundo o que se infere da regra inserida no § 3.º, do 

artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, pois na hipótese de 

acolhimento do pedido de tutela provisória, seria improvável o seu 

restabelecimento, caso a ação ao final fosse julgada improcedente. A 

propósito, eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA - VEÍCULO 

ZERO KM VENDIDO COM DEFEITOS OCULTOS DE FABRICAÇÃO - PEDIDO 

DE TROCA DO AUTOMÓVEL DEFEITUOSO POR OUTRO EQUIVALENTE - 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR DESEJADA - REQUISITOS 

NÃO DEMONSTRADOS - PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DO 

PROVIMENTO ANTECIPADO - RECURSO PROVIDO. - Diante da ausência 

de preenchimento dos requisitos da antecipação de tutela, bem como, 

diante da possibilidade de irreversibilidade do provimento antecipado, não 

há como conceder a liminar antecipatória. - Não há como conceder a tutela 

antecipada, caso houver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, com fulcro no art.273, §2°, do CPC.” (Agravo de Instrumento 

Cv 1.0058.12.000557-2/001-TJMG, Rel. Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 17/07/2012, publicação da súmula em 20/07/2012). 

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

ausente os requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe. Ante o 

exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais. 

Antevendo a relação consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do 

ônus da prova. Já designada audiência de conciliação em ID. 29418167. 

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032923-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032923-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IRIS 

VIEIRA DOS SANTOS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO 

Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

do mérito) do Código de Processo Civil. As circunstâncias da causa não 

traduzem complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência 

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

sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Passo ao exame das 

preliminares e questões suscitadas. DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL O feito não foi protocolado perante o Juizado Especial 

como narra a parte ré, mas sim em uma vara cível, sendo esta competente 

para julgar a presente ação. Sendo assim rejeito a preliminar. DA 

CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR Afirma a ré que 

está evidenciada a ausência de interesse de agir, requestando assim pela 

extinção do feito sem resolução de mérito. A preliminar não merece ser 

acolhida em face da aplicação da Teoria da Asserção. Por tal teoria as 

condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em 

abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem 

adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação meritória. O que 

importa é a afirmação da demandante, e não a correspondência entre a 

afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito. Ao tratar da 

questão, José Carlos Barbosa Moreira adota a mesma teoria, ao discorrer 

(In Tutela Jurisdicional. São Paulo: Atlas, n. 17, p. 103): "O exame da 

legitimidade, pois como o de qualquer das condições da ação – tem de ser 

feito com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão 

deparar-se o julgador: a de proclamar existente ou a de declarar 

inexistente a relação jurídica que constitui a res in judicio deducta. 

Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar a legitimidade das partes, 

considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que 

se afirmou. Tem ele de raciocinar como que admita, por hipótese, e em 

caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião 

própria o juízo de mérito a respectiva apuração, ante os elementos de 

convicção ministrados pela atividade instrutória". Assim, rechaço a 

referida preliminar. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS 

QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA COM A ESPECIFICAÇÃO 

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

Irregularidades na unidade consumidora n.º 6/308321-9. · Ocorrência de 

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

quanto ao fato constitutivo do seu direito. E ao réu, quanto à existência de 

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

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

parte autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 
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DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS; Observando as peculiaridades do 

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

importância para o desate da questão. Ante o exposto: a) DEFIRO a 

produção das provas documental e pericial; b) Determino a distribuição do 

ônus da prova, conforme alhures mencionado; c) Nomeio para realização 

da perícia, independentemente de compromisso, a empresa REAL BRASIL 

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

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

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

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

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

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

nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se o 

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

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

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

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

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

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

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

Considerando que a perícia está sendo determinada pelo juízo, as 

despesas com honorários periciais deverão ser rateadas entre as partes, 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, consoante dispõe 

o art. 95 do CPC. Todavia, sendo a parte autora beneficiária da Justiça 

gratuita, sua cota-parte será paga pelo Estado, caso a mesma saia 

vencida da presente demanda. Ou, pela parte requerida como ônus da 

sucumbência; e) O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no 

prazo de 20 dias, contados a partir da data em que o perito for 

comunicado para dar início aos trabalhos. f) Apresentado o laudo, 

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

manifestem sobre o resultado, e na mesma oportunidade deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos, bem como 

manifestarem se insistem ou não na produção de outras provas. 

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

Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012893-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE OAB - SP138636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012893-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Cuida-se 

de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS 

ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Para tanto, afirma que em Março de 2016, houve oscilação de energia 

elétrica nas unidades consumidoras dos segurados, danificando bens 

eletrônicos. Diante da ocorrência a autora teve que arcar com os valores 

da indenização securitária no importe de R$ 13.430,01 (treze mil, 

quatrocentos e trinta reais e um centavo) em favor do segurado 

supracitado. Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

13.430,01 (treze mil, quatrocentos e trinta reais e um centavo) a título de 

danos materiais, além da verba de sucumbência. Com a inicial vieram os 

documentos. Audiência de conciliação junto ao ID n. 21710149. A 

requerida apresentou contestação junto ao ID n. 21961273, arguindo a 

preliminar de carência da ação. No mérito, sustenta a ausência de 

responsabilidade objetiva e existência de nexo de causalidade entre os 

fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; 

ausência de pedido administrativo; inexistência de danos materiais. Ao 

final. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação 

à contestação ofertada junto ao ID n. 22111047. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, 

constato que as questões postas a julgamento se resumem a questões de 

direito e de fato, estas demonstráveis pela via documental, sendo 

desnecessária a produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso 

I, CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito. Inicialmente, passo ao 

exame da questão prejudicial de mérito. REJEITO, de plano, a preliminar de 

carência de ação em razão da ausência de pedido administrativo, uma vez 

que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio 

pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a 

ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre 

acesso ao Poder Judiciário. Acerca da temática, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, 

OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO 

E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de 

culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade 

entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos 

casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, 

exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A 

seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação 

regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O 

exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de 

ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há 

embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na 

esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, 

conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 

0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) Superada as 

questões preliminares passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia 

sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade 

da requerida pelo sinistro que culminou a danificação de bens móveis do 

segurado, ocasionando danos materiais de R$ 10.360,00 (dez mil reais, 

trezentos e sessenta reais). Sem maiores sobressaltos vejo que a 

pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar a responsabilidade pelos 

danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo 

de causalidade. No caso em apreço, é fato incontroverso que a autora 

ressarciu os segurados no valor R$ 13.430,01 (treze mil, quatrocentos e 

trinta reais e um centavo), consoante os documentos apresentados na 

inicial, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia 

elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da 

requerida, uma vez que ocorreram oscilações na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai do laudo técnico que acompanha a inicial, documento 

este que demonstra a efetiva ocorrência da alegada oscilação no 

fornecimento de energia elétrica por parte da requerida, como fato gerador 

do dano. Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no 

fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar 

os danos ocasionados. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no 

campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse 
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contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores 

desembolsados pela seguradora demandante. Outro não é o entendimento 

do E. TJMT: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de R$ 13.430,01 (treze mil, quatrocentos e trinta reais e um centavo), 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043660-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043660-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS ajuizada por 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que entre o fim de 

2014 e o inicio de 2015, houve oscilação de energia elétrica na unidade 

consumidora dos segurados, danificando bens eletrônicos. Diante da 

ocorrência a autora teve que arcar com os valores da indenização 

securitária no importe de R$ 11.900,20 (onze mil e novecentos reais e 

vinte centavos) em favor do segurado supracitado. Assim, asseverando 

ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao 

pagamento da importância de R$ 11.900,20 (onze mil e novecentos reais e 

vinte centavos) a título de danos materiais, além da verba de 

sucumbência. Com a inicial vieram os documentos. Audiência de 

conciliação junto ao ID n. 19899676. A requerida apresentou contestação 

junto ao ID n. 20014662, arguindo a preliminar de carência da ação. No 

mérito, sustenta a ausência de responsabilidade objetiva e existência de 

nexo de causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de 

caso fortuito e força maior; ausência de pedido administrativo; inexistência 

de danos materiais. Ao final. Ao final, pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Impugnação à contestação ofertada junto ao ID n. 

24094543. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos, constato que as questões postas a 

julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas 

demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a produção de 

prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao julgamento 

antecipado do mérito. Inicialmente, passo ao exame da questão prejudicial 

de mérito. REJEITO, de plano, a preliminar de carência de ação em razão 

da ausência de pedido administrativo, uma vez que não há embasamento 

jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera 

administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, 

conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder 

Judiciário. Acerca da temática, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO 

DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

– PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

– COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores 

que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, 

nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é 

prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a 

concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que 

obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, 

somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do 

princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, 

Publicado no DJE 26/06/2019) Superada as questões preliminares passo 

ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso 

da parte autora em face da responsabilidade da requerida pelo sinistro 

que culminou a danificação de bens móveis do segurado, ocasionando 

danos materiais de R$ 10.360,00 (dez mil reais, trezentos e sessenta 

reais). Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece 

guarida. Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos 

causados independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa 

do Consumidor, preveem que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar 

a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor R$ 11.900,20 

(onze mil e novecentos reais e vinte centavos), consoante os documentos 

apresentados na inicial, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do 

serviço de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na 

prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações na 

rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico que 

acompanha a inicial, documento este que demonstra a efetiva ocorrência 

da alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica por parte da 

requerida, como fato gerador do dano. Sendo assim, não há dúvidas de 

que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária 

está obrigada a reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: QUARTA CÂMARA DE DIREITO 
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P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de R$ 11.900,20 (onze mil e novecentos reais e vinte centavos), 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017368-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017368-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Regressiva ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para 

tanto, afirma que no ano de 2014, houve oscilação de energia elétrica na 

residência de vários segurados, danificando os bens eletroeletrônicos que 

guarneciam os imóveis. Diante da ocorrência a autora teve que arcar com 

os valores da indenização securitária no importe de R$ 49.588,66 

(quarenta e nove mil e quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis 

centavos). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

49.588,66 (quarenta e nove mil e quinhentos e oitenta e oito reais e 

sessenta e seis centavos) a título de danos materiais, além da verba de 

sucumbência. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação (12821278), arguiu a preliminar de carência da 

ação. No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade objetiva e 

existência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos efetivos; 

ocorrência de caso fortuito e força maior; ausência de pedido 

administrativo; inexistência de danos materiais. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação ofertada 

(id. 13295471), rechaçando os argumentos suscitados na contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Registro que a 

perícia é inócua, na medida em que os aparelhos já foram substituídos. 

REJEITO, de plano, a preliminar de carência de ação em razão da ausência 

de pedido administrativo, uma vez que não há embasamento jurídico que 

obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, 

somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do 

princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário. Acerca da 

temática, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – 

DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores 

que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, 

nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é 

prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a 

concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que 

obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, 

somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do 

princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, 

Publicado no DJE 26/06/2019) Superada as questões preliminares passo 

ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso 

da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que 

culminou a danificação do de eletrônicos no imóvel das residências dos 

segurados, ocasionando danos materiais. Sem maiores sobressaltos vejo 

que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar a responsabilidade pelos 

danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo 

de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso que a autora 

ressarciu os segurados no valor de R$ 49.588,66 (quarenta e nove mil e 

quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme 

comprovantes de pagamentos juntados na exordial, sub-rogando-se nos 

direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

conforme laudos técnicos com fotografias colacionados na inicial. Sendo 

assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados. 

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, 

não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 
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SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Não obstante, a 

incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso. Nesse sentido, 

o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA 

COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO 

DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO 

EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em 

ação regressiva pelo segurador , se eximir do ressarcimento das 

despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a 

reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo 

assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o 

custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem 

envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil 

extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas 

ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em 

que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (N.U 

0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Não é outro 

o entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE 

ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA 

SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA 

SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço 

público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente 

de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do 

serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se 

comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas 

assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que 

apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de 

oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando 

comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a 

causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia 

elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à 

luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que 

se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos 

prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, 

corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos a contar da data do evento danoso, correspondente ao efetivo 

desembolso. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 49.588,66 (quarenta e nove mil e quinhentos 

e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC 

ambos a partir da data de cada desembolso. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029216-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029216-87.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Regressiva ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para 

tanto, afirma que na data entre o final de 2014 e início de 2015, houve 

oscilação de energia elétrica na residência de vários segurados, 

danificando os bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis. Diante 

da ocorrência a autora teve que arcar com os valores da indenização 

securitária no importe de R$ 52.310,96 (cinquenta e dois mil trezentos e 

dez reais e noventa e seis centavos). Assim, asseverando ser a ré a 

responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao pagamento da 

importância de R$ 52.310,96 (cinquenta e dois mil trezentos e dez reais e 

noventa e seis centavos) a título de danos materiais, além da verba de 

sucumbência. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação (Id 12824378), arguiu a preliminar de carência da 

ação e ilegitimidade. No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade 

objetiva e existência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos 

efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; ausência de pedido 

administrativo; inexistência de danos materiais. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação ofertada 

(id. 13349945), rechaçando os argumentos suscitados na contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Registro que a 

perícia é inócua, na medida em que os aparelhos já foram substituídos. 

REJEITO, de plano, a preliminar de carência de ação em razão da ausência 

de pedido administrativo, uma vez que não há embasamento jurídico que 

obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, 

somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do 

princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário. Acerca da 

temática, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – 

DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores 

que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, 

nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é 

prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a 

concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que 

obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, 
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somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do 

princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, 

Publicado no DJE 26/06/2019) REJEITO, de plano, a preliminar de carência 

da ação em razão da ilegitimidade da parte, uma vez que a empresa 

segurada tem o fornecimento de energia ofertado pela concessionaria. 

Explico. Primeiro a concessionaria de energia elétrica é a única 

competente a fornecer energia elétrica a população da localidade 

municipal, onde ocorreu o sinistro. Portanto, havendo distribuição de 

energia elétrica e ocorrendo dano elétrico a responsável e, 

consequentemente, a fornecedora de energia. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

PROPORCIONALIDADE. Preliminar - No que tange à arguição de 

ilegitimidade ativa, anota-se que a demanda foi intentada por JORGE ARESI 

e JORGE ARESI ME (fima individual) em litisconsórcio ativo desnecessário, 

na medida em que é cediço que a pessoa física e o empresário individual 

confundem-se na mesma pessoa relativamente à capacidade de ser parte 

e à legitimidade do direito de ação. Preliminar afastada. Mérito - Nos termos 

do artigo 7º, VIII, c/c arts. 22 e 24, todos da Lei 9.610/98, as obras 

intelectuais de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 

cinética são legalmente protegidas e constituem direito moral e patrimonial 

do seu autor, independentemente de registro, dando ensejo, a sua 

violação, ao dever de indenizar. Caso concreto em que a prova produzida 

demonstra, à saciedade, que a parte autora prestou serviços de criação 

de obra intelectual ao Município de Garibaldi, tendo o Município de Campina 

da Lagoa utilizado o material gráfico sem autorização e sem ressalva da 

autoria, em verdadeira apropriação indevida da obra. Dano moral - 

Verificada a ocorrência de lesão a direito de propriedade intelectual da 

parte autora, configurado está o dano moral indenizável, cujo quantum, 

observado o caráter reparatório e pedagógico do instituto, bem como o 

princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, fica mantido em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 

e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e 

economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a 

sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com 

fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do 

julgamento. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso 

Cível, Nº 71007426307, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 

21-03-2018) Superada as questões preliminares passo ao exame do 

mérito. Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte 

autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a 

danificação do de eletrônicos no imóvel das residências dos segurados, 

ocasionando danos materiais. Sem maiores sobressaltos vejo que a 

pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar a responsabilidade pelos 

danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo 

de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso que a autora 

ressarciu os segurados no valor de R$ 52.310,96 (cinquenta e dois mil 

trezentos e dez reais e noventa e seis centavos), conforme 

comprovantes de pagamentos juntados na exordial, sub-rogando-se nos 

direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

conforme laudos técnicos com fotografias colacionados na inicial. Sendo 

assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados. 

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, 

não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Não obstante, a 

incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso. Nesse sentido, 

o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA 

COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO 

DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO 

EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em 

ação regressiva pelo segurador , se eximir do ressarcimento das 

despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a 

reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo 

assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o 

custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem 

envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil 

extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas 

ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em 

que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (N.U 

0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Não é outro 

o entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE 

ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA 

SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA 

SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço 

público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente 

de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do 

serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se 

comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas 

assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que 

apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de 

oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando 

comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a 

causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia 

elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à 

luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que 

se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos 

prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, 

corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos a contar da data do evento danoso, correspondente ao efetivo 

desembolso. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 52.310,96 (cinquenta e dois mil trezentos e 

dez reais e noventa e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a 

partir da data de cada desembolso. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016963-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016963-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de 

Ação Regressiva ajuizada por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL (“ALIANÇA”) em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na data entre o 

final de 2013 e início de 2014, houve oscilação de energia elétrica na 

residência de vários segurados, danificando os bens eletroeletrônicos que 

guarneciam os imóveis. Diante da ocorrência a autora teve que arcar com 

os valores da indenização securitária no importe de R$ 44.296,71 

(quarenta e quatro mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e um 

centavos). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

44.296,71 (quarenta e quatro mil duzentos e noventa e seis reais e 

setenta e um centavos) a título de danos materiais, além da verba de 

sucumbência. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação (Id 12818283), arguiu a preliminar de carência da 

ação e ilegitimidade. No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade 

objetiva e existência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos 

efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; ausência de pedido 

administrativo; inexistência de danos materiais. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação ofertada 

(id. 13295388), rechaçando os argumentos suscitados na contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O 

feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Registro que a 

perícia é inócua, na medida em que os aparelhos já foram substituídos. 

REJEITO, de plano, a preliminar de carência de ação em razão da ausência 

de pedido administrativo, uma vez que não há embasamento jurídico que 

obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, 

somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do 

princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário. Acerca da 

temática, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – 

DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores 

que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, 

nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é 

prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a 

concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que 

obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, 

somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do 

princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, 

Publicado no DJE 26/06/2019) REJEITO, de plano, a preliminar de carência 

da ação em razão da ilegitimidade da parte, uma vez que a empresa 

segurada tem o fornecimento de energia ofertado pela concessionaria. 

Explico. Primeiro a concessionaria de energia elétrica é a única 

competente a fornecer energia elétrica a população da localidade 

municipal, onde ocorreu o sinistro. Portanto, havendo distribuição de 

energia elétrica e ocorrendo dano elétrico a responsável e, 

consequentemente, a fornecedora de energia. A propósito: RECURSO 

INOMINADO. MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA. VIOLAÇÃO DE DIREITO 

AUTORAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

PROPORCIONALIDADE. Preliminar - No que tange à arguição de 

ilegitimidade ativa, anota-se que a demanda foi intentada por JORGE ARESI 

e JORGE ARESI ME (fima individual) em litisconsórcio ativo desnecessário, 

na medida em que é cediço que a pessoa física e o empresário individual 

confundem-se na mesma pessoa relativamente à capacidade de ser parte 

e à legitimidade do direito de ação. Preliminar afastada. Mérito - Nos termos 

do artigo 7º, VIII, c/c arts. 22 e 24, todos da Lei 9.610/98, as obras 

intelectuais de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte 

cinética são legalmente protegidas e constituem direito moral e patrimonial 

do seu autor, independentemente de registro, dando ensejo, a sua 

violação, ao dever de indenizar. Caso concreto em que a prova produzida 

demonstra, à saciedade, que a parte autora prestou serviços de criação 

de obra intelectual ao Município de Garibaldi, tendo o Município de Campina 

da Lagoa utilizado o material gráfico sem autorização e sem ressalva da 

autoria, em verdadeira apropriação indevida da obra. Dano moral - 

Verificada a ocorrência de lesão a direito de propriedade intelectual da 

parte autora, configurado está o dano moral indenizável, cujo quantum, 

observado o caráter reparatório e pedagógico do instituto, bem como o 

princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, fica mantido em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 

e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e 

economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a 

sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com 

fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do 

julgamento. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso 

Cível, Nº 71007426307, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 

21-03-2018) Superada as questões preliminares passo ao exame do 

mérito. Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte 

autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a 

danificação do de eletrônicos no imóvel das residências dos segurados, 

ocasionando danos materiais. Sem maiores sobressaltos vejo que a 

pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar a responsabilidade pelos 

danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo 

de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso que a autora 

ressarciu os segurados no valor de R$ 44.296,71 (quarenta e quatro mil 
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duzentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), conforme 

comprovantes de pagamentos juntados na exordial, sub-rogando-se nos 

direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

conforme laudos técnicos com fotografias colacionados na inicial. Sendo 

assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados. 

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, 

não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Não obstante, a 

incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso. Nesse sentido, 

o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA 

COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO 

DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO 

EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em 

ação regressiva pelo segurador , se eximir do ressarcimento das 

despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a 

reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo 

assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o 

custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem 

envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil 

extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas 

ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em 

que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (N.U 

0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Não é outro 

o entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE 

ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA 

SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA 

SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço 

público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente 

de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do 

serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se 

comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas 

assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que 

apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de 

oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando 

comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a 

causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia 

elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à 

luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que 

se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos 

prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, 

corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos a contar da data do evento danoso, correspondente ao efetivo 

desembolso. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 44.296,71 (quarenta e quatro mil duzentos e 

noventa e seis reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC 

ambos a partir da data de cada desembolso. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 
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JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029559-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Regressiva ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para 

tanto, afirma que na data entre o final de 2015 e início de 2016, houve 

oscilação de energia elétrica na residência de vários segurados, 

danificando os bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis. Diante 

da ocorrência a autora teve que arcar com os valores da indenização 

securitária no importe de R$ 52.879,93 (Cinquenta e dois mil e oitocentos e 

setenta e nove reais e noventa e três centavos). Assim, asseverando ser 

a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua condenação ao 

pagamento da importância de R$ 52.879,93 (Cinquenta e dois mil e 

oitocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos) a título de 

danos materiais, além da verba de sucumbência. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação (Id 11763984), aguiu a 

preliminar de carência da ação. No mérito, argumenta a ausência de 

responsabilidade objetiva e existência de nexo de causalidade entre os 

fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; 

ausência de pedido administrativo; inexistência de danos materiais. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação ofertada (id. 12540554), rechaçando os argumentos 

suscitados na contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, 

razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo 

no art. 355, I, do CPC. Registro que a perícia é inócua, na medida em que 

os aparelhos já foram substituídos. REJEITO, de plano, a preliminar de 

carência de ação em razão da ausência de pedido administrativo, uma vez 

que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio 

pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a 

ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre 

acesso ao Poder Judiciário. Acerca da temática, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA 
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CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, 

OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO 

E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de 

culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade 

entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos 

casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, 

exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A 

seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação 

regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O 

exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de 

ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há 

embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na 

esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, 

conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 

0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) Cinge-se a 

controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da 

responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação do de 

eletrônicos no imóvel das residências dos segurados, ocasionando danos 

materiais. Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece 

guarida. Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos 

causados independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa 

do Consumidor, preveem que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar 

a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor de R$ 

52.879,93 (Cinquenta e dois mil e oitocentos e setenta e nove reais e 

noventa e três centavos), conforme comprovantes de pagamentos 

juntados na exordial, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço 

de energia elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do 

serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e 

descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos com 

fotografias colacionados na inicial. Sendo assim, não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Não obstante, a 

incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso. Nesse sentido, 

o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA 

COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO 

DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO 

EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em 

ação regressiva pelo segurador , se eximir do ressarcimento das 

despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a 

reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo 

assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o 

custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem 

envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil 

extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas 

ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em 

que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (N.U 

0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Não é outro 

o entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE 

ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA 

SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA 

SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço 

público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente 

de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do 

serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se 

comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas 

assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que 

apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de 

oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando 

comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a 

causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia 

elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à 

luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que 

se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos 

prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, 

corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos a contar da data do evento danoso, correspondente ao efetivo 

desembolso. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 52.879,93 (Cinquenta e dois mil e oitocentos 

e setenta e nove reais e noventa e três centavos), acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC 

ambos a partir da data de cada desembolso. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038311-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038311-10.2018.8.11.0041 Autor: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Réu: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Cuida-se de 

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS ajuizada 

por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para 

tanto, afirma que na data de 30/01/2018, houve oscilação de energia 

elétrica na unidade consumidora do segurado Zilaudio Luiz Pereira, 

danificando bens eletrônicos. Diante da ocorrência a autora teve que 

arcar com os valores da indenização securitária no importe de R$ 

3.555,00 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) em favor do 

segurado supracitado. Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo 

sinistro, pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

3.555,00 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) a título de danos 

materiais, além da verba de sucumbência. Com a inicial vieram os 

documentos. Audiência de conciliação junto ao ID n. 25724346. A 

requerida apresentou contestação junto ao ID n. 25801116, arguindo a 

preliminar de carência da ação. No mérito, sustenta a ausência de 

responsabilidade objetiva e existência de nexo de causalidade entre os 

fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso fortuito e força maior; 

ausência de pedido administrativo; inexistência de danos materiais. Ao 

final. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte 

requerida não apresentou impugnação. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, constato 

que as questões postas a julgamento se resumem a questões de direito e 

de fato, estas demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a 

produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao 

julgamento antecipado do mérito. Inicialmente, passo ao exame da 

preliminar de mérito: CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITO, de plano, a preliminar 

de carência de ação em razão da ausência de pedido administrativo, uma 

vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio 

pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a 

ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre 

acesso ao Poder Judiciário. Acerca da temática, o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, 

OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO 

E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de 

culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade 

entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos 

casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, 

exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A 

seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação 

regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O 

exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de 

ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há 

embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na 

esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, 

conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder 

Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 

0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019) Superada a questão 

preliminar passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da 

requerida pelo sinistro que culminou a danificação de bens móveis do 

segurado, ocasionando danos materiais de R$ 3.555,00 (três mil 

quinhentos e cinquenta e cinco reais). Sem maiores sobressaltos vejo que 

a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é valido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independente de culpa. Os arts. 14 e 

22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar a responsabilidade pelos 

danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo 

de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso que a autora 

ressarciu os segurados no valor R$ 3.555,00 (três mil quinhentos e 

cinquenta e cinco reais), consoante os documentos apresentados na 

inicial, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia 

elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da 

requerida, uma vez que ocorreram oscilações na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai do laudo técnico que acompanha a inicial, documento 

este que demonstra a efetiva ocorrência da alegada oscilação no 

fornecimento de energia elétrica por parte da requerida, como fato gerador 

do dano. Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no 

fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar 

os danos ocasionados. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no 

campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse 

contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores 

desembolsados pela seguradora demandante. Outro não é o entendimento 

do E. TJMT: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de R$ 3.555,00 (três mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), acrescidos 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

índice INPC ambos a partir da data do desembolso. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006027-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006027-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS ajuizada por 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na data de 

18/03/2016, houve oscilação de energia elétrica na unidade consumidora 

do segurado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMETHYST, danificando bens 

eletrônicos. Diante da ocorrência a autora teve que arcar com os valores 

da indenização securitária no importe de R$ 10.360,00 (dez mil reais, 

trezentos e sessenta reais) em favor do segurado supracitado. Assim, 

asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, pugna pela sua 

condenação ao pagamento da importância de R$ 10.360,00 (dez mil reais, 

trezentos e sessenta reais) a título de danos materiais, além da verba de 

sucumbência. Com a inicial vieram os documentos. Audiência de 

conciliação junto ao ID n. 9309116. A requerida apresentou contestação 

junto ao ID n. 9663255, arguindo a prejudicial de decadência. No mérito, 

sustenta a ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso 

fortuito e força maior; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais. Ao final. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Impugnação à contestação ofertada junto ao ID n. 10135221. A 

parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado (ID n. 10552474), 

enquanto a requerente pugnou pelo deferimento de prova (ID n. 

10541670). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e Decido. Compulsando os autos, constato que as questões postas a 

julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas 

demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a produção de 

prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao julgamento 

antecipado do mérito. Inicialmente, passo ao exame da questão prejudicial 

de mérito. DA DECADÊNCIA. Prima facie, cumpre o afastamento da 

prefacial de decadência. Isto porque em se tratando de pedido de 

reparação de danos por falha na prestação de serviço de fornecimento de 

energia elétrica, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, na forma 

do art. 27 do CDC, e não o da decadência do art. 26 do CDC e da 

resolução 061/2001 da ANEEL. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE 

IMÓVEL RESIDENCIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

ENGENHEIRO CIVIL. DEFEITO DOS PROJETOS ESTRUTURAL, ELÉTRICO E 

HIDRÁULICO. DEVER DE SUPERVISIONAR A OBRA NÃO CUMPRIDO. 

DANO MATERIAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. AGRAVO 

RETIDO. HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. O pedido formulado 

é de reparação de danos por suposta prestação defeituosa de serviço, 

cujo prazo prescricional é de cinco anos na forma do art. 27 do CDC, 

sendo inaplicável o prazo de decadência do art. 26 do CDC.(...) AGRAVO 

RETIDO DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E 

DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70046182101, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 12/12/2012) Assim, considerando que 

o evento danoso ocorreu no ano de 2016 e demanda foi proposta em 

2017, não transcorreu o lapso prescricional. Ante o exposto, AFASTO a 

prejudicial. Superada as questões prejudicial passo ao exame do mérito. 

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em 

face da responsabilidade da requerida pelo sinistro que culminou a 

danificação de bens móveis do segurado, ocasionando danos materiais de 

R$ 10.360,00 (dez mil reais, trezentos e sessenta reais). Sem maiores 

sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é 

valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia 

elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de 

culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem 

que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar a responsabilidade pelos 

danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo 

de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso que a autora 

ressarciu os segurados no valor R$ 10.360,00 (dez mil reais, trezentos e 

sessenta reais), consoante os documentos apresentados na inicial, 

sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. 

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, 

uma vez que ocorreram oscilações na rede de energia elétrica, consoante 

se extrai do laudo técnico que acompanha a inicial, documento este que 

demonstra a efetiva ocorrência da alegada oscilação no fornecimento de 

energia elétrica por parte da requerida, como fato gerador do dano. Sendo 

assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia 

elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados. 

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, 

não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor 

de R$ 10.360,00 (dez mil reais, trezentos e sessenta reais), acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice 

INPC ambos a partir da data do desembolso. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009306-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009306-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZELIA MARIA MOREIRA DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de reparação por 

danos morais, proposta por ZELIA MARIA MOREIRA DA SILVA em 

desfavor de VIVO S/A (TELEFONICA BRASIL S.A), ambos qualificados e 
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representados nos autos. Relata a autora que foi surpreendida ao 

constatar que seu nome estava inserido no Serviço de Proteção ao 

Crédito – SPC. Ao buscar por informações, descobriu pendências em seu 

nome anotadas pela ré no montante de R$ 76,72 (setenta e seis reais e 

setenta e dois centavos). Afirma que não reconhece a dívida em questão, 

uma vez que jamais utilizou qualquer produto/serviço da empresa 

requerida capaz de gerar débitos, razão pela a qual sustenta que a 

restrição lançada é totalmente indevida. Diante disso, postula pela 

declaração de inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 14.310,00 (quatorze mil 

trezentos e dez reais). Com a inicial vieram os documentos de id. 

18473875. A requerida apresentou contestação e documentos (id. 

21342518), arguindo preliminarmente: a) impossibilidade de inversão do 

ônus da prova; b) da ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos 

de proteção ao crédito; c) ausência de documento indispensável à 

propositura da demanda. Em sede de mérito, a ré nega os fatos narrados 

na exordial, aduzindo a legalidade do procedimento adotado e pugnando 

pela improcedência da demanda motivo pelo qual a inscrição nos órgãos 

de proteção caracteriza regular exercício do direito, inexistindo, assim, 

danos morais a ser indenizado. Impugnação a contestação, id. 22281791. 

Facultadas as partes a produção de provas, ambas pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (id. 23821106; 24365887). Os autos vieram 

conclusos. É o necessário relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

ressalto que passo ao julgamento antecipado do mérito, Primeiro, porque 

não há interesse das partes na produção de outras provas. Segundo, 

porque entendo que no caso em análise existem elementos de convicção 

suficientes para que a sentença seja proferida, com fundamento no artigo 

355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria 

debatida não necessita de dilação probatória. Vale dizer, o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse 

modo, a tão colimada celeridade processual. A respeito do tema, eis as 

casuísticas jurisprudenciais: “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACAO DE 

COBRANCA - AUSENCIA DE CONTESTACAO - PEDIDO DE ELABORACAO 

DA CONTA - INTIMACAO DO CALCULO - PRAZO ´IN ALBIS` - PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO FACE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO - 

DETERMINACAO DE NOVA INTIMACAO POR CARTA COM ARMP - 

EQUIVOCO - APLICACAO DO ART. 330, II, DO CPC - REVELIA (ART. 319) - 

RECONHECIMENTO DO PEDIDO - PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento 

Nº 196044317, Nona Câmara Cível, Tribunal de Alçada do RS, Relator: 

Wellington Pacheco Barros, Julgado em 18/06/1996). Ratificando tal tese, 

posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, litteris: “O julgamento antecipado 

da lide, quando a questão posta é exclusivamente de direito, não viola o 

princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório” (STF – 2ª 

Turma, AI 203.793-5-AgRg, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 3.11.97, negaram 

provimento, v.u., DJU 19.12.97, p. 53).” (in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR – Theotonio Negrão – Editora 

Saraiva – 35.ª edição – 2003 – p. 410). Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA Deixo de acolher a preliminar, vez que esta será analisada junto 

ao mérito. DA AUSÊNCIA DE CONSULTA EXTRAÍDA NO BALCÃO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO Sustenta a parte ré que o 

documento comprovando a negativação do nome da autora não foi 

extraído perante os órgãos competentes, no balcão do SPC/SERASA ou 

CDL. Todavia, esse simples fato não indica a realização de fraude. 

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA Assevera a ré a 

ausência de comprovante de endereço em nome da parte autora, sendo 

este documento indispensável a propositura da ação. Sem delongas a 

preliminar deve ser rejeitada, vez que a requerente cumpriu com os 

requisitos necessários conforme disposição no artigo 319, do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido, APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO AUTOR - SENTENÇA CASSADA. 

Mera indicação do endereço da parte autora na petição inicial é suficiente 

para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência, 

não sendo exigida, como documento indispensável à propositura da 

demanda, apresentação comprovante a respeito. (TJ-MG - AC: 

10079140669593001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, 

Data de Julgamento: 11/11/0019, Data de Publicação: 20/11/2019. Grifo 

nosso. Desta feita, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Concernente ao mérito, a lide gira em torno do 

questionamento sobre a existência ou não de relação de débito entre as 

partes, de forma a justificar a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Extrai-se do caderno processual que a pretensão 

inicial reside na alegação da não contratação de qualquer produto e/ou 

serviço da empresa de telefonia, o que faz gerar a incumbência da parte 

ré em provar a efetiva realização e concretização do negócio jurídico 

questionado. Indene de dúvidas que a relação existente entre as partes é 

de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no 

Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da 

prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, quando realiza a contratação de serviço via telefone ou internet, 

sem exigir documentos mínimos que comprovem a identidade do 

contratante, assume o risco da atividade que desempenham o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Incumbia à parte requerida colacionar aos autos 

provas efetivas da relação jurídica existente entre as partes e da 

contratação pelo autor, tais como; o suposto contrato entabulado entre as 

partes, os documentos pessoais apresentados no momento da 

contratação ou mesmo a gravação do call center, demonstrando a 

legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e 

art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu. A 

inserção do nome da autora nos cadastros de proteção de crédito, é 

inquestionável em razão da manifestação do próprio requerido confirmar a 

aludida inclusão. Outrossim, é certo que o documento de id. 18474143, 

nos revela com exatidão a aludida inclusão. Com relação ao pedido de 

danos morais, a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação 

indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in 

re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. No que 

tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância 

de R$3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela autora, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 76,72 

(setenta e seis reais e setenta e dois centavos); b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, 

a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido 

de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Face a sucumbência 

mínima da autora, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 

86 do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, face ao 

disposto no art. 85, § 2º do CPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, arquivando-se e dando-se 

baixa. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins 

Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036033-70.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 53 de 799



Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE GONCALVES REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036033-70.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIZABETE GONCALVES REIS REQUERIDO: AGUAS 

CUIABÁ S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS interposta por 

ELIZABETE GONÇALVES REIS em face da ÁGUAS CUIABÁ S/A- 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO na qual arguiu-se, em síntese, ser usuária 

do hidrômetro n° Y12B172227 (matrícula 474247-8). Narra que sempre 

manteve um consumo mensal mínimo efetuando o pagamento das 

cobranças da empresa ré de forma regular. Todavia, no ao mês de 

Outubro de 2017 foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 1.288.02 

(mil duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos). Essa cobrança seria 

referente a uma multa aplicada em decorrência de suposta irregularidade 

no seu hidrômetro. Declara que não concorda com a cobrança e não 

possui condições de efetuar o pagamento do montante, sendo que a 

concessionária, sem efetuar uma vistoria, cortou o seu abastecimento de 

água. Dessa forma, postulou a concessão de tutela antecipada, a fim de 

restabelecer o fornecimento de água em sua residência. Requereu ainda, 

a declaração da inexigibilidade da fatura, bem como, a condenação da ré 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 18.740,00 

(dezoito mil setecentos e quarenta reais). Em decisão de id. 10956287, a 

liminar pleiteada foi indeferida, e determinada a citação da ré. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação e documentos (id. 12303459) 

arguindo a licitude das cobranças e a legalidade da suspensão do 

fornecimento de água, vez que o corte teria se dado em virtude de fraude 

no hidrômetro da autora. Afirma que após realizarem vistoria no local, 

constataram um objeto inserido no aparelho no intuito de travar o relógio 

medidor de consumo e, notificaram a autora acerca da fraude, ao passo 

que esta permaneceu inerte. Ratifica que todos os atos foram realizados 

de forma legal e, em observância ao Regulamento Do Serviço Público De 

Água E Esgoto Do Município De Cuiabá (Instrução Normativa n° 05 de 

26/11/2012). Por fim, afirmou a inexistência de falha na prestação de 

serviços pugnando pela improcedência dos pedidos. A parte autora não 

apresentou impugnação à contestação, conforme certidão id. 17300422. 

Designada audiência para o dia 27.06.2019 para oitiva de testemunhas e 

colheita do depoimento pessoal da autora, sendo ouvida apenas a 

testemunha Marcio Severo Arrial (id. 21229486). A ré apresentou 

alegações finais id. 23781291. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Fundamento e Decido. A discussão nos autos cinge-se à 

legalidade na suspensão do fornecimento de água na residência da autora 

mês de Outubro de 2017, e a caracterização de tal aspecto em dano moral 

ou não. Em primeiro lugar, trata-se de relação típica de consumo, regida 

pela Lei nº. 8.078/90 protetiva dos direitos do consumidor, uma vez que as 

partes enquadram-se perfeitamente nas definições de consumidor e 

fornecedor, insculpidas nos artigos 2º e 3ºdo citado diploma legal. 

Portanto, o Código de Defesa do Consumidor, é aplicável ao presente 

caso, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. 

VIII, do CDC. Caracterizada, a relação de consumo cabe à requerida a 

prova da regularidade das tarifas em cobrança e do efetivo consumo de 

água por parte do consumidor. Em segundo lugar, é crucial consignar que 

o serviço de fornecimento de água é prestado por empresa privada, 

mediante concessão de serviço público, que deve ser adequado ao pleno 

atendimento dos usuários, e contínuo, não podendo ser interrompido, 

ressalvado o disposto no § 3°, do artigo 6°, da Lei nº 8.987/95, conforme 

se pode constatar, verbis: "Art. 6° Toda concessão ou permissão 

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 

usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 

respectivo contrato. § 1° Serviço adequado é o que satisfaz as condições 

de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. § 2° A 

atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e 

das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão 

do serviço. § 3° Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a 

sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das 

instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse 

da coletividade." (Grifo nosso). A autora sustenta que recebeu uma 

cobrança a título de “fiscalização na ligação” referente a existência de 

irregularidades no seu hidrômetro. Por não conseguir efetuar o pagamento 

do valor exorbitante a ré efetuou o corte do abastecimento de água no 

domicílio Sra. Elizabete. Em sua defesa a ré, colacionou fotos e 

documentos sustentando a constatação de fraude de desvio no ramal do 

hidrômetro Y17L16499, no dia 14/09/2017 (ids. 12303479, 12303483, 

12303486, 12303491, 12303498). Arguiu ainda, que quando localizam um 

objeto inserido no aparelho medidor, o ato é praticado com o objetivo de 

diminuir a velocidade do relógio medidor e consequentemente, gerar ao 

usuário o pagamento de valores menores do que o consumo real utilizado 

mensalmente. O histórico de consumo colacionado em id. 10900923, 

demonstra que a média do consumo de água faturado entre os meses de 

Novembro/2016 à Novembro/2017, atingia o total de 10m³. Após a 

fiscalização, houve a troca do aparelho antigo para o hidrômetro n° 

Y17L16499, e, nos meses subsequentes, a média permaneceu de 10 m³. 

Em que pesem os argumentos da parte ré, de agir em consonância com o 

Regulamento Do Serviço Público De Água E Esgoto Do Município De Cuiabá 

(Instrução Normativa n° 05 de 26/11/2012), os tribunais possuem 

posicionamento atual no sentido de que a ausência do consumidor na 

realização do procedimento administrativo gera a ilegalidade do ato por 

constituir prova unilateral, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO NO HIDRÔMETRO. AUTO DE 

CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE 

CONSUMIDORA. COBRANÇA DE MULTA INVÁLIDA. FRAUDE NÃO 

COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

serviço público de fornecimento de água objeto dos autos está abrangido 

pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 22, 

razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação 

consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, 

especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação 

ao fornecedor. 2. A cobrança de multa por violação de hidrômetro só é 

válida quando a retirada se dá na presença do consumidor, com lavratura 

de Termo de Ocorrência de Irregularidade ou Auto de Constatação, 

assinado pelo usuário, ou certificada a sua negativa em fazê-lo. No caso 

dos autos, tal procedimento não foi adotado pela parte ré. 3. Mostra-se 

abusivo o ato de cobrança do débito de recuperação de consumo por 

inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte ré 

acerca da alegada fraude ao hidrômetro, uma vez que a prova 

apresentada foi... produzida unilateralmente, sem a presença do 

responsável pela unidade consumidora, tampouco a realização de perícia 

técnica. 4. É ilegal a suspensão do fornecimento de água potável quando a 

inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos, por se tratar 

de coação ilegal. 5. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, 

§ 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70081406696, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz 

Grassi Beck, Julgado em 05/06/2019). (TJ-RS - AC: 70081406696 RS, 

Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 05/06/2019, Primeira 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2019) 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. VIOLAÇÃO NO HIDRÔMETRO. AUTO DE CONSTATAÇÃO. 

AUSÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE CONSUMIDORA. 

COBRANÇA DE MULTA INVÁLIDA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O serviço público de 

fornecimento de água objeto dos autos está abrangido pelo Código de 

Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 22, razão pela 

qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação 

consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, 

especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação 

ao fornecedor. 2. A cobrança de multa por violação de hidrômetro só é 

válida quando a retirada se dá na presença do consumidor, com lavratura 

de Termo de Ocorrência de Irregularidade ou Auto de Constatação, 

assinado pelo usuário, ou certificada a sua negativa em fazê-lo. No caso 

dos autos, tal procedimento não foi adotado pela parte ré. 3. Mostra-se 
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abusivo o ato de cobrança do débito de recuperação de consumo por 

inexistir prova suficiente capaz de endossar as alegações da parte ré 

acerca da alegada fraude ao hidrômetro, uma vez que a prova 

apresentada foi... produzida unilateralmente, sem a presença do 

responsável pela unidade consumidora, tampouco a realização de perícia 

técnica. 4. É ilegal a suspensão do fornecimento de água potável quando a 

inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos, por se tratar 

de coação ilegal. 5. Sentença reformada. Ônus de sucumbência 

redimensionados. Honorários recursais fixados nos termos do artigo 85, § 

11, do CPC. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076995315, Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 

26/09/2018). (TJ-RS - AC: 70076995315 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi 

Beck, Data de Julgamento: 26/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2018) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. FRAUDE 

NO HIDRÔMETRO APONTADA EM AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO PELA 

PRESTADORA DO SERVIÇO DE FORMA UNILATERAL. NECESSIDADE DE 

SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DA DIFERENÇA DE 

CONSUMO DECLARADA. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA. 

- RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10243606020168260506 SP 

1024360-60.2016.8.26.0506, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

05/03/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/03/2020) No caso em tela, o procedimento não foi realizado na 

presença da parte autora e nem restou comprovada a sua negativa de 

permitir aos prepostos da ré a realização da vistoria. Fato este, 

corroborado pelo depoimento da testemunha Marcio Severo Arrial, que 

declarou em audiência que no momento da troca do hidrômetro a Sra. 

Elizabete não estava no local e, que deixaram uma notificação para ela 

comparecer a concessionária. Não obstante a isso, o consumo da autora 

permaneceu no mínimo de 10 m³, após a troca do aparelho medidor, razão 

pela qual não faz sentido a arguição da ré de que a autora realizou tal 

fraude para se beneficiar com cobranças de valores menores do que o 

consumo real aferido pelo hidrômetro. Assim sendo, declaro indevida a 

cobrança da fatura do período de Outubro/2017. Com relação ao dano 

moral, é de se destacar que embora se reconheça que a requerida tenha 

agido incorretamente, o referido fato, por si só, não configura o ato ilícito. 

Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio 

psicológico do indivíduo devem ser considerados para tanto, sob pena de 

ocorrer uma banalização deste instituto. Neste sentido são os 

ensinamentos de Sergio Cavalieri Filho: Nessa linha de princípio, só deve 

ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais e busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Assim, não incorreu a requerida em ato ilícito, que 

se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 

186), na medida em que não basta a mera alegação e a invocação do CDC 

quanto a pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas 

provas carreadas. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial, DECLARAR a inexistência do débito existente em 

nome da autora no valor R$ 1.288.02 (mil duzentos e oitenta e oito reais e 

dois centavos). Considerando a sucumbência recíproca das partes, 

condeno-as ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro 

no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, em favor dos patronos das 

partes, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo que cada parte 

irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 

85, §14 c.c 86, do CPC). Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032979-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGUES LOTUFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032979-96.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS DOMINGUES LOTUFO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, etc. Carlos Domingues Lotufo postulou liquidação 

de sentença, em face de Ympactus Comercial Ltda, a fim de tornar líquida 

e certa a obrigação decorrente da sentença proferida nos autos da ação 

civil pública n. 0800224-44.2013.01.0001, que tramitou na 2ª Vara Cível 

desta Comarca. Narrou a Liquidante que, no mês de Novembro de 2012, 

atraída por uma proposta de investimento financeiro que parecia lícito, 

investiu R$ 41.257,04 (quarenta e um mil duzentos e cinquenta e sete 

reais e quatro centavos) na denominada rede "Telexfree". Assim, com 

amparo na sentença coletiva que declarou a nulidade dos contratos 

celebrados entre os divulgadores e a rede "Telexfree", bem como 

condenou a parte demandada na restituição dos valores despendidos 

pelos divulgadores, a parte ora demandante postulou a liquidação 

individual da sentença. Juntou aos autos os documentos de id. 10431701 

e seguintes. Por meio da decisão de id. 15464018, deferiu-se o beneficio 

da justiça gratuita e determinou-se que a liquidação se procedesse na 

forma dos arts.509, 510 do CPC/2015, concedendo um prazo de 15 

(quinze) dias para as partes apresentarem pareceres, demonstrativos de 

operações realizadas. Citada, a parte liquidada deixou o prazo transcorrer 

in albis sem apresentar contestação (certidão de id. 17521802). É o 

relatório. Passo a decidir. Consigne-se que, nos termos do art. 14 c/c art. 

1046 do Novo Código de Processo Civil e Enunc. 424 do FPPC, as 

disposições no novo código têm aplicação imediata aos processos 

pendentes, respeitando-se, contudo, os atos processuais praticados e as 

situações jurídicas consolidadas. Outrossim, faço consignar que o 

julgamento do presente feito, nesta oportunidade, não fere a ordem 

cronológica de que trata art. 12, § 3º, ante a faculdade do magistrado em 

proferir decisões em bloco para casos repetitivos, visando gerenciar, da 

melhor forma possível, os processos conclusos na Unidade, o que se 

verifica com os processos de liquidação de sentença envolvendo a 

Requerida Ympactus Comercial Ltda, em trâmite nesta Unidade. Ademais, 

o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, 

II, do NCPC, ante a REVELIA da parte ré, que ora decreto, com base no art. 

344 do NCPC, consignando, também, que presentes estão os respectivos 

efeitos da revelia, pela inocorrência das hipóteses do art. 345 do NCPC. 

Pois bem. Versam os presentes autos sobre liquidação provisória de 

sentença, hoje processando-se pelo procedimento comum, nos termos do 

art. 509, inciso II, do NCPC, visando apurar fatos e provas não 

considerados por ocasião do julgamento da ação civil pública n. 

0800224-44.2013, que tramitou na 2ª Vara Cível desta Comarca. Sobre a 

natureza jurídica da presente ação de liquidação de sentença, importa 

consignar que não é aplicável à espécie o sincretismo processual 

consolidado no direito processual brasileiro, a partir da edição Lei n. 

11.232/2005, na medida em que, muito embora a liquidação e o 

cumprimento de sentença sejam, em regra, considerados uma mera fase 

do processo de conhecimento, dispensando, por exemplo, nova citação 

do demandado, qualificação das partes e recolhimento de custas, como já 

dito anteriormente, no caso em apreço, tem-se um verdadeiro processo 

autônomo de liquidação, decorrente de sentença coletiva e que, por isso, 

não guarda prevenção com o processo principal, já que os efeitos deste 

extrapolam o limite geográfico do órgão prolator da sentença, atingindo 

interesses e pessoas que não integraram o processo de conhecimento. A 

Jurisprudência dos Tribunais Pátrios sobre o tema é assente ao 

considerar como autônoma a natureza das ações de liquidação e/ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 55 de 799



cumprimento individual de sentença coletiva. Vejamos: EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA 

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 

GRATUITA OU POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS 

PARA O FIM DO PROCESSO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO.VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS. 2. 

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONFIGURAÇÃO 

DE PROCESSO AUTÔNOMO, O QUE AUTORIZA A COBRANÇA DE 

CUSTAS INICIAIS. SÚMULA 59 DO TJPR NÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE. 

EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZA A COBRANÇA DAS 

REFERIDAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE 

CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJPR - 16ª C.Cível - AI - 1328573-3 - 

Palotina - Rel.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - Unânime - - J. 

17.06.2015). APELAÇÃO CÍVEL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - 

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - TEMPESTIVIDADE RECURSAL - INTIMAÇÃO PARA 

PAGAMENTO - PROCESSO AUTÔNOMO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 

PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 475-N DO CPCINTIMAÇÃO PESSOAL - 

NECESSIDADE - AUSÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO - LITIGÂNCIA DE 

MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. 1.Considerando que se trata de cumprimento 

individual de sentença proferida em ação coletiva faz-se necessária a 

citação do devedor porque não se trata de mera continuação da ação de 

conhecimento, mas sim de uma nova relação processual inaugurada por 

meio de processo autônomo. Aplicável, por analogia, o disposto no art. 

475-N do Código de Processo Civil/1973. 2. O reconhecimento de litigância 

de má-fé exige a prova das condutas descritas no art. 17 do Código de 

Processo Civil e não é efeito imediato da improcedência do pedido inicial. 

(TJ-MG - Apelação Cível: AC 10528130016744001 MG, Rel. Des. José 

Flávio de Almeida, data do julgamento: 15/06/2016). Em razão dessa 

natureza autônoma, conforme acima elucidado, é que a presente 

liquidação de sentença iniciou-se com o protocolo da petição inicial, 

exigindo-se o preenchimento dos requisitos do art. 319, do NCPC. Logo em 

seguida, determinou-se a citação da parte contrária, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa e, por fim, chega-se à conclusão de que a 

apreciação do mérito da causa deve ficar condicionada ao 

pronunciamento do juiz que põe fim ao processo, por incidência de uma 

das hipóteses do art. 487, do NCPC. Feitas essas considerações, não 

obstante a revelia da parte demandada, necessário o exame do direito 

postulado, na medida em que a revelia incide apenas quanto à matéria de 

fato, razão pela qual passo a analisar o mérito da liquidação. A despeito 

da liquidação por antigos, agora, denominada liquidação pelo procedimento 

comum, o Novo Código de Processo Civil preceitua que, quando a 

sentença condenatória for ilíquida e houver necessidade de alegar e 

provar fato novo, procede-se-á com a liquidação pelo procedimento 

comum (art. 509, II, NCPC). Assim sendo, verifica-se que tal espécie de 

liquidação tem natureza cognitiva, visando definir o quantum debeatur 

decorrente do provimento condenatório, sobretudo a partir da apuração de 

fatos novos não considerados por ocasião do julgamento do processo de 

conhecimento, por isso segue as regras do procedimento comum, 

previstas no Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil. Como 

dito, no caso em apreço, vê-se que o pedido individual de liquidação tem 

por objeto a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 

0800224-44.2013, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, em 

face de Ympactus Comercial Ltda., que já transitou em julgado. Nos termos 

da mencionada sentença, a Ré Ympactus Comercial Ltda foi condenada a 

devolver aos partners/divulgadores os valores recebidos a título de 

"Fundo de Caução Retornável", bem como os valores recebidos em 

decorrência da venda dos planos "AdCentral" e "AdCentral Family", que 

eram compostos por 10 (dez) e 50 (cinquenta) contas "Voip 99 Telexfree", 

respectivamente. Ainda na sentença, ficou consignado que, dos valores 

acima referidos, deveriam ser deduzidas as bonificações e as comissões 

de vendas recebidas pelos divulgadores, além da quantia correspondente 

às contas "Voip 99 Telexfree" que foram ativadas, na proporção de US$ 

28,90 para os divulgadores AdCentral e US$ 27,50 para os divulgadores 

AdCentral Family. Na espécie, analisando os autos da liquidação, 

observa-se que a parte autora adquiriu, no mês de fevereiro, 14 

(quatorze) Kits AdCentral Family, desembolsando e 14 Ad Partner, em 

moeda nacional, o equivalente a R$ 39.927,27 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos). Neste contexto, 

diante dos efeitos materiais produzidos pela revelia decretada nos autos, 

é de se presumir verdadeiros os fatos articulados na inicial pela parte 

demandante, com fundamento no art. 344, do NCPC, considerando haver 

nos autos documentos que evidenciam a existência de relação jurídica 

entre as partes e corroboram para as alegações firmadas na exordial 

quanto a aquisição dos kits/planos e do valor por eles desembolsado. 

Ademais, importa destacar que o Liquidante não fez, seja na exordial, seja 

nos cálculos apresentados, qualquer referência acerca dos valores 

pagos a título de "Fundo de Caução Retornável", por isso tais valores não 

serão considerados na presente liquidação. De igual modo, também não 

fez alusão acerca de possíveis contas "Voip 99 Telexfree" ativadas, 

motivo pelo qual é de se presumir que não há que se falar em deduções a 

serem feitas nos cálculos desta liquidação neste tocante, até porque, 

caberia à parte contrária, se fosse o caso, suscitar a incidência das 

deduções referidas na sentença, como fato impedido, modificativo e 

extintivo do direito do autor, com esteio na distribuição legal do ônus da 

prova, previsto no art. 373, II, NCPC. Dito isto, passo a análise do quantum 

debeatur. Conforme definido na sentença ora liquidada (item B.7), os 

valores a serem restituídos devem ser atualizados monetariamente a partir 

do efetivo pagamento do "Fundo de Caução Retornável" e dos Kits 

AdCentral e AdCentral Family, conforme o caso, devendo incidir, ainda, 

juros legais desde a data da citação no processo, que ocorreu no dia 

29/07/2013. Na espécie, constata-se que o montante a ser restituído à 

parte liquidante corresponde ao valor desembolsado, em moeda nacional, 

para a aquisição de 14 (quatorze) Kits AdCentral Family e 14 (quatorze) 

Ad Partener (R$ R$ 39.927,27). Contudo, ressalta-se que sobre esse 

valor será deduzida a quantia recebida a título de bonificação atualizando, 

em seguida, o resultado nos moldes definidos na sentença. Senão 

vejamos: Valor Principal: R$ 39.927,27 Fator Inicial: 1,3117603 Data Inicial: 

Fev/2013 Data Final: 14/12/2018 (citação) Juros a partir de: 29/07/2013 

Juros até: Dezembro/2018 Juros Mensal 1,00 Total R$ 92.049,26 (noventa 

e dois mil e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos). Destarte, após 

a apreciação dos fatos e das provas constantes nestes autos, e 

valendo-me de cálculos aritméticos para definir o quantum debeatur, 

declaro que o valor liquidado da obrigação individual ora postulada, perfaz 

o montante atualizado de R$ 92.049,26 (noventa e dois mil e quarenta e 

nove reais e vinte e seis centavos), o que deverá ser objeto de ulterior 

pedido de cumprimento de sentença, nestes mesmos autos. Ante o 

exposto, resolvendo o mérito da causa, HOMOLOGO o quantum debeatur 

da liquidação, nos moldes fixados no demonstrativo acima colacionado, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, I, do NCPC. 

Condeno a parte liquidada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, aquelas devendo ser calculadas sobre o valor 

apurado da liquidação e, estes, fixados em 10% também sobre o valor da 

liquidação, na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, levando-se em 

consideração o grau de zelo do profissional na elaboração da inicial, a 

natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte 

liquidante. Publique-se, intimem-se e, após o trânsito em julgado, não 

havendo pedido de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016071-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. JOCIVALDO LAURENCIO DE 

FARIAS, devidamente qualificado nos autos em epigrafe, ingressou com a 

presente Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Tutela De 

Urgência em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, também qualificada na exordial, arguindo em síntese que 

houve inscrição do seu nome nos órgão de proteção ao crédito pela em 
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concessionaria de energia. Alega que foi surpreendido com a inscrição, 

pois mora em uma quitinete e as faturas de energia estão em nome do 

locador do imóvel. Diante disso entrou em contato com a requerida e 

realizou reclamação, contudo a empresa nunca entrou em contato com a 

consumidora. Informa, ainda, que em razão da negativação e da inercia da 

parte requerida, a autora ajuizou uma demanda no juízo especial civil onde 

a concessionaria apresentou um contrato de locação com suposta 

assinatura do consumidor alegando ser a origem do débito, inicialmente a 

lide foi julgada improcedente, entretanto em sede recursal, foi julgada 

extinta sem resolução do mérito. Por fim, requer a declaração de 

inexistência das faturas apontadas e condenação em dano moral. 

Deferida a liminar (id. 19475979), determinado a concessionaria de energia 

elétrica retirar o nome da parte consumidora dos órgãos de proteção ao 

crédito. Citada a requerida apresentou contestação (id.22481777) arguiu 

inicialmente a existência de conexão entre as ações, no mérito arguiu que 

a inscrição nos órgão de proteção ao credito está devida porque o 

contrato de locação assinado em 2015 é da unidade consumidora dos 

débitos pendentes e que o contrato apresentado pela parte requerente 

não tem a mesma unidade consumidora. Com a contestação vieram os 

documentos de id. 22481783 e ss. A réplica no id. 25676963. As partes 

requerente e requerida suscitaram o julgamento antecipado da lide, ids. 

27376569 e 27679590. É o necessário relato. Fundamento e Decido. O 

novo Código de Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, 

preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em 

que pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a 

exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de 

Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo ao 

julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção das provas 

especificadas. Em primeiro lugar, é necessário restar claro, desde já, que 

o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos 

desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o 

artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte 

requerente da ação. Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo 

e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Concernente a 

preliminar de conexão entre as demandas, a parte requerida aponta uma 

prevenção e uma conexão entre a demanda anteriormente distribuída e a 

presente. O código processualista é claro em dispor que haverá conexão 

entre duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou causa de 

pedir, se o código parasse a disposição no caput do artigo n. 55, as 

causas seriam conexas. Todavia, o paragrafo primeiro menciona que os 

processos e ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo 

se um deles já houver sido sentenciado, neste caso, como o processo 

que tramitou no juizado especial civil já foi sentenciado com transito em 

julgado, não há que se falar em conexão. Ademais, com relação a 

prevenção, entendo que não há prevenção entre juízo diferentes, ou seja, 

não há prevenção entre juizado especial civil e juízo comum, pois são ritos 

distintos e incompatíveis. Portanto, refuto a preliminar de conexão e 

prevenção. Quanto ao mérito, o caso em análise deve ser analisado sob a 

ótica do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o art. 2º do 

CDC prevê que, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

serviços ou produtos como destinatário final. Notadamente no presente 

caso, a discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto 

que limita-se à verificação da regularidade na inscrição do nome da parte 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Há de se observar que, 

mesmo nos casos que versem sobre os direitos do consumidor e, apesar 

de o microssistema consumerista prever a inversão do ônus probatório, a 

autora da ação deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito. 

Nesta esteira, vale destacar o pensamento de Paulo de Tarso Vieira 

SANSEVERINO, in verbis: “Como, nas demandas que tenham por base o 

CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a 

sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de 

produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou 

seja, o consumidor como autor da ação de indenização, deverá comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do 

consumidor não é tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão do 

ônus da prova em seu favor, conforme será analisado em seguida. Deve 

ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da 

sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a estes dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do art. 333, do CPC.”[1] Juntamente 

com a peça exordial é possível verificar que a parte autora colacionou aos 

autos contrato de locação com validade de 36 meses, iniciando em 

Setembro de 2014 e findando em setembro de 2017, com endereço Rua 

101, casa 08, Bairro Tijucal. A parte ré, por sua vez, alega que, o contrato 

apresentado pela parte requerente é de UC diversa e que a titularidade do 

débito é da parte consumidora, se ao menos comprovar suas alegações. É 

evidente que a parte requerida não se desincumbindo do seu ônus 

probatório quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da parte autora (art. 373, II do CPC/2015). A parte ré 

não juntou o contrato, apenas as telas sistêmicas que são documentos 

unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e 

utilização dos serviços pelo consumidor. Por tal razão, impõe-se a 

declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de 

comprovação da regularidade das dívidas cobradas pela empresa ré. No 

caso dos autos incide completamente sobre a empresa ré o ônus da 

prova, no termos do art. 6º do CDC, o que não o fez. Assim, a ré não se 

desincumbiu, como deveria, do ônus que poderia afastar a obrigação de 

indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Nesse contexto, tem-se que o 

conjunto probatório formado aponta para cobrança indevida, com a 

consequente ilicitude da inclusão do nome da parte autora no cadastro 

restritivo, conduta configuradora do dever de indenizar pelo dano moral, 

nesse caso qualificado como in re ipsa (pela força dos próprios fatos), 

pois é evidente que constar, sem justo motivo, no cadastro restritivo impõe 

um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. Esse é o entendimento 

manifestado em reiterados julgados do colendo Superior Tribunal de 

Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria inclusão ou manutenção 

equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (STJ - 

Ag 1.379.761). Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum. 

Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do 

pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, 

considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de 

culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição 

econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

requerida ao pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais) que 

servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo 

autor, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos para DECLARAR a inexistência dos débitos informados na inicial e 

confirmar os efeitos da liminar, bem como CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ). Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito [1] SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no 

código de defesa do consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: 

Saraiva,2002. p.328.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008100-25.2017.8.11.0041 Autor: 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de Ação 

Regressiva ajuizada por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para 

tanto, afirma que no final do ano de 2013, houve oscilação de energia 

elétrica na residência de vários segurados, danificando os bens 

eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis. Diante da ocorrência a 

autora teve que arcar com os valores da indenização securitária no 

importe de R$ 50.602,70 (cinquenta mil e seiscentos e dois reais e setenta 

centavos). Assim, asseverando ser a ré a responsável pelo sinistro, 

pugna pela sua condenação ao pagamento da importância de R$ 

50.602,70 (cinquenta mil e seiscentos e dois reais e setenta centavos) a 

título de danos materiais, além da verba de sucumbência. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação (9662674), 

arguiu a prejudicial de mérito da decadência. No mérito, argumenta a 

ausência de responsabilidade objetiva e existência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de caso 

fortuito e força maior; ausência de pedido administrativo; inexistência de 

danos materiais. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação ofertada (id. 10135684), rechaçando os 

argumentos suscitados na contestação. Decisão de id. 12693665 indeferiu 

a produção de prova, determinando o julgamento do feito. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. O feito não 

demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Registro que a 

perícia é inócua, na medida em que os aparelhos já foram substituídos. 

Inicialmente, passo ao exame da questão prejudicial de mérito. DA 

DECADÊNCIA. Prima facie, cumpre o afastamento da prefacial de 

decadência. Isto porque em se tratando de pedido de reparação de danos 

por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, 

aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, na forma do art. 27 do CDC, 

e não o da decadência do art. 26 do CDC e da resolução 061/2001 da 

ANEEL. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENGENHEIRO CIVIL. DEFEITO DOS 

PROJETOS ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO. DEVER DE 

SUPERVISIONAR A OBRA NÃO CUMPRIDO. DANO MATERIAL. DANO 

EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. AGRAVO RETIDO. HIPÓTESE DE 

PRESCRIÇÃO. ART. 27 DO CDC. O pedido formulado é de reparação de 

danos por suposta prestação defeituosa de serviço, cujo prazo 

prescricional é de cinco anos na forma do art. 27 do CDC, sendo 

inaplicável o prazo de decadência do art. 26 do CDC.(...) AGRAVO RETIDO 

DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA. 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70046182101, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires 

Ohlweiler, Julgado em 12/12/2012) Assim, considerando que o evento 

danoso ocorreu no ano de 2016 e demanda foi proposta em 2017, não 

transcorreu o lapso prescricional. Ante o exposto, AFASTO a prejudicial. 

Superada as questões preliminares passo ao exame do mérito. Cinge-se a 

controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da 

responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação do de 

eletrônicos no imóvel das residências dos segurados, ocasionando danos 

materiais. Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece 

guarida. Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos 

causados independente de culpa. Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa 

do Consumidor, preveem que: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Para lhe imputar 

a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a 

comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é 

incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor de R$ 

50.602,70 (cinquenta mil e seiscentos e dois reais e setenta centavos), 

conforme comprovantes de pagamentos juntados na exordial, 

sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica. 

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, 

uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de 

energia elétrica, conforme laudos técnicos com fotografias colacionados 

na inicial. Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no 

fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar 

os danos ocasionados. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no 

campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse 

contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores 

desembolsados pela seguradora demandante. Outro não é o entendimento 

do E. TJMT: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o 

CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018) Não obstante, a 

incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso. Nesse sentido, 

o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA 

COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – 

ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO 

DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO 

EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em 

ação regressiva pelo segurador , se eximir do ressarcimento das 

despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a 

reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo 

assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o 

custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem 

envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil 

extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização 

desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas 

ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em 

que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (N.U 

0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) Não é outro 

o entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE 

ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA 

SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA 

SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço 

público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente 

de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do 

serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se 

comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de 
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terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas 

assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que 

apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de 

oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando 

comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a 

causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia 

elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à 

luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que 

se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos 

prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, 

corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, 

ambos a contar da data do evento danoso, correspondente ao efetivo 

desembolso. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação 

Cível, Nº 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019) Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 50.602,70 (cinquenta mil e seiscentos e dois 

reais e setenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da 

data de cada desembolso. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031303-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031303-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS DE MAGALHAES REU: CLARO S.A. Vistos etc., Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais proposta por MARCOS DE MAGALHÃES em desfavor de Claro S/A, 

ambos qualificados e representados nos autos. Relata a autora que ao 

tentar realizar uma compra a prazo no comércio foi surpreendida com uma 

negativação inserida pela requerida no valor de R$ 67,51 (sessenta e sete 

reais e cinquenta e um centavos). Sustenta que não possui nenhuma 

relação jurídica com a requerida, e o débito é indevido. Pugna pela 

declaração da inexistência de débito e a condenação da requerida em 

danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Termo de 

audiência de conciliação juntado no ID 16991517. A requerida apresentou 

contestação (ID 17617233), alegando a regularidade das cobranças, 

inexistência de ato ilícito, exercício regular do direito, apresentando em sua 

defesa gravação de contratação via call Center e faturas de serviços 

referentes ao plano contratado. Pugnou pela condenação da requerida em 

multa por litigância de má-fé, e, ainda, apresentou reconvenção, pugnando 

pela condenação da autora de seus débitos. Impugnação no ID. 19570641 

Facultadas às partes a produção de provas, a parte autora deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação (ID 24901190), já a requerida 

pugnou pelo julgamento do feito (ID 24172110). É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto que passo ao julgamento 

antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

dilação probatória. A discussão no feito em tela é simples e não demanda 

maiores elucubrações. Estabelecidas as aludidas premissas, indene de 

dúvidas que a relação existente entre as partes é de consumo. Logo, 

aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 

6º, inc. VIII, do CDC. Entretanto, em que pese as alegações autorais, 

verifico que não merecem guarida. Isso porque, havendo juntada de 

contrato que deu origem ao débito cobrado, que no caso em tela foi 

através de call Center, não há que se falar em negativa de contratação 

dos serviços de telefonia. No presente caso houve a juntada da gravação, 

muito embora o autor alegue que não realizou a contratação, o áudio é 

bastante claro, e revela que o mesmo anuiu com a contratação. Denota-se 

pela gravação que o autor atendeu a ligação da requerida, e no momento 

de confirmar os seus dados passou a ligação para sua entenda continuar 

a ligação. Ademais, verifica-se que a todo momento a sua enteada explica 

sobre a contratação, e é ele quem fornece seus dados para confirmação 

do plano. Assim, entendo que é indubitável que o autor tinha plena ciência 

e anuiu de forma livre a contratação. Insta salientar, que os dados foram 

exaustivamente confirmados pela atendente e o consumidor confirmou a 

contratação do plano Controle Total e esclareceu com o funcionário que 

receberia o crédito no mesmo dia. Além da gravação foram juntadas tela 

de cadastro, histórico de pagamentos e demonstrativo de faturas 

inadimplentes (ID. 17617234). Desta forma, por se tratar de débito devido, 

a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício 

regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá 

ensejo a qualquer indenização. Com efeito, a despeito a requerida se 

desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças 

efetuadas e o respectivo inadimplemento pela parte Recorrida. Por outro 

lado, ressalto que a boa-fé objetiva é talvez o mais importante princípio do 

direito contratual contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome 

parte em relação negocial, de agir com lealdade e cooperação, 

abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas 

da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, deveres de conduta 

que impõem às partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, 

o dever de agir lealmente. A conduta da parte reclamante, além de atentar 

contra os fins do processo, também ofende a boa-fé contratual eis que 

profundamente desleal. Desta forma, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que a parte consumidora/autora, na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Ressalta-se que a litigância de má-fé é questão de 

ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau 

de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz. Eis o seguinte casuísmo 

jurisprudencial oriundo do Colendo STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO 

ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO 

NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1º E 2º, 

535, II, E 557, § 1º, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE 

MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS 

NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de 

origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe 

fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos 

apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira 

satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento 

de cartão de crédito. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da 

alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 

515, §§ 1º e 2º, 535, II, e 557, § 1º, do CPC. 2. O art. 18 do Código de 

Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, 

condenar o litigante de má-fé. Dessa forma, não se cogita da ocorrência 

de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a 

agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem 

provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a 

verdade dos fatos. 3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido 

indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que 

postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1226379 RS 

2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2011). 

Noutro giro, no que tange ao pedido formulado na reconvenção, ficou 

cabalmente demonstrado nos autos a relação jurídica entre as partes, de 

modo que caberia ao autor demonstrar o adimplemento dos débitos 

oriundos dos serviços contratados, o que não ocorreu no caso em tela. 

Assim, demonstrados nos autos a relação jurídica e as faturas em aberto, 

cabível a exigibilidade da débito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 
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lide principal, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. 

CONDENO a Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no 

valor de 5% (CINCO por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 

81 do CPC. No que tange ao pedido de reconvenção JULGO PROCEDENTE, 

com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, para declarar devida 

a exigibilidade dos débitos mencionados na inicial, e condenar a parte 

autora a efetuar o pagamento dos valores em aberto (R$ 68,16). Condeno 

a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que arbitro em 15% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, ressalvando, entretanto, a suspensão da exigibilidade 

estabelecida pelo § 3º do art. 98 do CPC. P.I.C. Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 e seus parágrafos da CNGC, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012376-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012376-02.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 3.504,69 (três mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e 

nove centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, 

nos dados bancários informados no ID 29875840. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003146-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003146-62.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: MILITINA SANTANA DE OLIVEIRA Vistos, etc. MILITINA 

SANTANA DE OLIVEIRA propôs a presente ação de retificação de registro 

civil, arguindo em síntese que pretende a retificação da sua certidão de 

nascimento, pois a segunda via constou o nome de sua genitora errado. 

Documento apresentados nos ids. 17552514 e seguintes. O Ministério 

Público informou que há outros erros no registro civil com relação aos 

avos maternos e paternos. (id. 17828244). Parte autora procedeu com o 

adita mento da inicial, para acrescentar a retificação do nome de avó 

paterna MIGUELINA SANT'ANA DE OLIVEIRA e de sua avó materna 

ELIZINA SOUZA NEVES, bem como de seu genitor. O Ministério Público se 

manifestou favorável ao deferimento dos pedidos dos autores (id. 

31164809). É o necessário relato. Fundamento e Decido. A Lei de Registro 

Públicos (Lei n° 6.015/73) prescreve: “Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” Os 

documentos juntados aos autos são robustos para comprovar que houve 

um equivoco na expedição da segunda via do registro civil, onde o nome 

de sua genitora, de seu genitor, de sua avó paterna e sua avó materna 

constam a grafia errada. O nome correto do genitor é GEISEL e na 

segunda via consta o nome GESIEL. Tendo em vista que houve um erro de 

grafia na hora de redigir a segunda via, conforme se extrai da certidão de 

óbito do genitor e da certidão de nascimento de seu irmão. O parquet 

opinou pela procedência do pedido inicial. Sendo assim, verifico que o 

pedido merece guarida, vez que restaram corroborados os fatos alegados 

pelos requerentes. Com estas considerações e fundamentos, julgo 

PROCEDENTE o pedido de retificação no Livro de Registro de Nascimento, 

para concertar o erro de grafia que consta no nome: a) de seu genitor, 

passando a constar FIRMINO SANT'ANA DE OLIVEIRA, como o nome 

correto de seu genitor; b) de sua genitora, passando a constar VERONICA 

SOUZA NEVES, como o nome correto de sua genitora; c) de sua avó 

paterna, passando a constar MIGUELINA SANT'ANA DE OLIVEIRA, como o 

nome correto de sua avó paterna; d) de sua avó materna, passando a 

constar ELIZINA SOUZA NEVES, como o nome correto de sua avó 

materna. Em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Expeçam-se os competentes 

mandados ao Cartório de Registro Civil e Notas do Distrito de Água Fria, 

Comarca de Chapada dos Guimarães/MT para que seja realizada as 

retificações, devendo estes remeterem uma via a este juízo, para que 

sejam entregues aos autores, e uma cópia para ser arquivada com os 

presentes autos. Isento de custas, eis que os autores são beneficiários 

da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, uma vez que se trata de 

procedimento de jurisdição voluntária. Transitada em julgado a sentença e 

não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025831-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARAUJO BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025831-34.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO PAULO DE ARAUJO BARBOSA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado, no 

montante de: A) R$ 3.138,07 (três mil cento e trinta e oito reais e sete 

centavos) em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID. 31253294. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016166-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA PEREIRA (EXEQUENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 60 de 799
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016166-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SANDRA APARECIDA PEREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado, no 

montante de: A) R$ 10.394,75 (dez mil trezentos e noventa e quatro reais 

e setenta e cinco centavos) em favor da parte exequente, com 

acréscimos legais, nos dados bancários informados no ID. 31295186. 

Após, a expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001283-08.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado, no montante de: 

A) R$ 4.265,40 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta 

centavos) em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID. 31335161. Após, a expedição do 

alvará, arquive-se os autos. P. I.C. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005280-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ELIZABETE MONTEIRO DOS SANTOS REU: CLARO S.A. Vistos 

etc., Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência proposta por 

MARIA ELIZABETE MONTEIRO DOS SANTOS em desfavor de CLARO S/A, 

ambos qualificados e representados nos autos. Relata a autora que ao 

tentar obter crédito no comércio local foi surpreendida com uma 

negativação em seu nome. Alega que buscou informações e constatou 

uma pendência financeira junta a requerida no valor de R$ 386,75 

(trezentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), referente ao 

contrato nº 1009464457. Sustenta que não possui relação jurídica com a 

reclamada e desconhece o valor cobrado. Assim, requer liminarmente pela 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, no mérito 

pugnou pela declaração de inexistência de débito e a condenação da 

requerida em danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Pedido liminar foi deferido (ID 17877666). A requerida apresentou 

contestação (ID 20453685), alegando a regularidade das cobranças, 

contratação vial call center, inexistência de ato ilícito, exercício regular do 

direito, inexistência de danos morais Impugnação no ID. 21799195. É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto que passo 

ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não 

necessita de dilação probatória. Cabe consignar que em consulta ao 

sistema Projudi, verifica-se que a autora distribui duas ações perante o 

juizado especial tendo como objeto o mesmo contrato discutidos nestes 

autos, todavia, ambas as ações foram extintas sem resolução do mérito. 

Assim, não há que se falar na incidência da coisa julgada. A discussão no 

feito em tela é simples e não demanda maiores elucubrações. Cinge-se a 

questão sobre a suposta contratação de serviços de telefonia junto a 

requerida, a inclusão indevida dos dados da requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, e se tal fato ensejou danos morais. Estabelecidas as 

aludidas premissas, indene de dúvidas que a relação existente entre as 

partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da 

prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. A autora sustenta que não 

possui qualquer relação jurídica com a ré, bem como desconhece o débito 

cobrado. Já a requerida sustenta em sua peça defensiva que houve a 

contratação pela parte autora através de seu sistema de Call Center. 

Assim, competia à requerida a demonstração da regularidade do débito e 

da cobrança efetuada. Como a parte autora negou ter firmado contrato 

com ré, cabia à requerida, a teor do disposto no artigo 373, inciso II do 

Código de Processo Civil, provar que a existência do negócio jurídico, mas 

desse ônus não se desincumbiu, visto que não colacionou aos autos a 

gravação do suposto contrato firmado entre as partes. Desse modo, 

indevido se mostra o débito cobrado pela ré, descrito na exordial. Cumpre, 

então, declarar a inexistência de dívida da requerente perante a ré. Cabe 

frisar que telas de computador extraídas do sistema interno da requerida, 

por se tratarem de documentos unilateralmente confeccionados, não se 

prestam a comprovar que a parte autora celebrou o contrato, tampouco 

que o serviço lhe foi efetivamente prestado. Se houve a contratação da 

linha por telefone, competia à requerida trazer aos autos a gravação do 

atendimento, o que não ocorreu no caso em tela. Outrossim, sabe-se que 

é a requerida quem dispõe de meios para comprovar o teor das conversas 

mantidas com os consumidores, porque é quem efetua a gravação dessas 

conversas e as armazena. O mínimo que se espera de uma empresa é a 

verificação correta acerca daquele com quem está contratando. Se não a 

faz, propiciando que terceiro, utilizando-se de documentos de outrem ou 

falsificados, celebre contrato e habilite uma linha, age com inegável 

negligência. Por tal razão, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do 

débito questionado. Assim, considerando que se mostra incontroverso 

que o apontamento realizado pela requerida em nome da autora no valor 

de R$ 386,75 (trezentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), 

é indevido, cabível a indenização por dano moral. No caso em tela a 

situação é in re ipsa, prescindindo de prova. Registre-se que o indevido 

apontamento nos cadastros restritivos de crédito, indubitavelmente, 

acarreta grandes transtornos ao negativado, abalando negativamente a 
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boa reputação da pessoa perante terceiros. O arbitramento, contudo, 

deve observar o princípio da lógica do razoável e não pode constituir fonte 

de enriquecimento sem justa causa, tendo de ser fixado em patamar 

compatível com a reprovabilidade da conduta, levando-se também em 

conta o caráter preventivo/pedagógico/punitivo do instituto. Cabe 

consignar que em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça 

estabeleceu que a fixação dos danos morais deve atender a um critério 

bifásico, analisando-se, em um primeiro momento, o interesse jurídico 

lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da 

matéria. Em seguida, deverá o valor ser adequado as circunstâncias do 

caso concreto, tais como a gravidade do fato em si, culpabilidade do 

agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes, 

chegando-se, então, a um valor definitivo da indenização. (vide REsp 

1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016). Dessa forma, atento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação fática 

apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, os 

prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a indenização 

pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se razoável a 

fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para confirmar a liminar 

deferida nestes autos, DECLARAR a inexistência do débito discutido e 

CONDENAR a parte requerida a pagar a parte autora, a título de danos 

morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). 

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021396-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDYLAINE SARITA DE OLIVEIRA CABRAL (AUTOR(A))

CHRISTIAN ALESSANDRO CABRAL (AUTOR(A))

K. S. A. D. O. C. (AUTOR(A))

L. S. A. D. O. C. (AUTOR(A))

K. S. A. D. O. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO ROBERTO CABRAL OAB - MG86767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021396-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): K. 

S. A. D. O. C., L. S. A. D. O. C., K. S. A. D. O. C., CHRISTIAN 

ALESSANDRO CABRAL, EDYLAINE SARITA DE OLIVEIRA CABRAL REU: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Trata-se de ação indenizatória por 

danos morais proposta por K. S. A. D. O. C., K. S. A. D. O. S. e L. S. A. D. 

O. C., representados por seus genitores CHRISTIAN ALESSANDRO 

CABRAL e EDYLAINE SARITA DE OLIVEIRA CABRAL, em desfavor de 

AZUL LINHAS AÉREAS, todos qualificados nos autos, na qual alegou, em 

síntese, que contrataram antecipadamente (17/05/2016), o bilhete de 

transporte aéreo junto à requerida vôo de volta referente ao trecho 

Navegantes/SC Cuiabá/MT para o dia 29/05/2016 todavia, com previsão de 

decolagem às 19h45min. Alega que se dirigiram ao aeroporto e realizaram 

o check-in, todavia, por volta das 21h foram informados pela requerida 

que o vôo havia sido cancelado e que só poderiam realocá-los em um vôo 

que sairia dia 31/05/2016, dois dias após a data inicialmente pactuada. 

Narra que na data do dia 31/05/2016, a requerida informou que os 

requerentes poderiam viajar em um vôo com previsão de saída para o dia 

01/06/2016, três dias a mais do que o programado. Assim, pugnam pela 

condenação da requerida no pagamento de danos morais. Com a inicial 

vieram documentos. A requerida apresentou contestação (id. 10778785). 

No mérito invocou inexistência de ato ilícito, que o voo foi cancelado em 

virtude de más condições climáticas, excludente de responsabilidade,, 

motivo de força maior e a inexistência de danos morais. Houve 

impugnação à contestação (id. 10789557). Oportunizou-se às partes a 

especificação de provas a serem produzidas (id. 12037201), ao que a 

requerente pugnou pelo julgamento da lide (id. 12080880), assim como o 

requerido (id. 12227066). Versando sobre interesse de menor, o parquet 

manifestou-se favoravelmente ao pedido inaugural (id. 18127883). É o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto que passo 

ao julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, notadamente em razão da inércia das partes 

em especificar interesse na produção de provas. Outrossim, o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. Necessário consignar que o Juiz é o destinatário 

da prova, cabendo a ele, portanto, deliberar sobre a necessidade da 

produção de outras provas. Assim, com esteio nos ensinamentos 

jurisprudenciais firmados pelos Tribunais Superiores, diante das provas já 

produzidas nos autos passo ao julgamento antecipado da lide. Inexistindo 

preliminares, passo ao julgamento do mérito. Inicialmente, registro que o 

caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos 

desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o 

artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, o autor da 

ação. Notadamente no presente caso, a parte autora, como vítima, é 

consumidora equiparada, para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do 

Código de Defesa do Consumidor, que rege as obrigações por ato ilícito 

decorrentes de vícios por insegurança advindos tanto dos produtos como 

da prestação dos serviços ofertados no mercado de consumo. Nesse 

mesmo sentido, preleciona a eminente doutrinadora CLÁUDIA LIMA 

MARQUES[1] : “Logo, basta ser vítima de um produto ou serviço para ser 

privilegiado com a posição de consumidor legalmente protegido pelas 

normas sobre responsabilidade objetiva pelo fato do produto (ou do 

serviço) presentes no CDC.” Observe-se, ademais, que os artigos 186 e 

927 do Código Civil dispõem sobre cláusula geral para estabelecer o dever 

de indenizar, adotando a teoria subjetiva da responsabilidade civil e 

fixando os elementos da responsabilização: a conduta ilícita, a culpa, o 

dano e o nexo causal. No que pertine aos danos morais, a reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 

1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Nesses autos, contudo, incide o regime 

especial de responsabilidade civil previsto no microssistema do 

consumidor (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor), no qual 

a fonte de imputação da conduta ao seu causador é a Lei e não a culpa. 

Invoco, novamente o magistério de CLÁUDIA LIMA MARQUES [2] , para 

quem: “O CDC para alcançar esse fim (o ressarcimento das vítimas dos 

danos) afasta-se do conceito de culpa e evolui no art. 12, para uma 

responsabilidade objetiva, do tipo conhecido na Europa como 

responsabilidade ‘não-culposa’.” A requerida sustenta que o cancelamento 

do vôo ocorreu por motivo de força maior, em razão do mal tempo. Pois 

bem, condições climáticas adversas, via de regra, constituem motivo de 

força maior e, consequentemente, excluem a responsabilidade da 

empresa aérea pelo atraso do voo. Entretanto, a situação excepcional 

deve restar cabalmente comprovada nos autos, ônus do qual não se 

desincumbiu a empresa Recorrente, visto que o documento juntado na 

contestação, ao meu ver, não é capaz de demonstrar de forma indubitável 

suas alegações, mormente porque o documento trás que “a decodificação 

do boletim METAR é um ferramenta de auxilio ao aprendizado. Sua simples 

leitura, muitas vezes, pode não ser suficiente para uma correta 

interpretação do clima” – id. 10778785. O fato é que a requerida atrasou o 

voo de volta referente ao trecho Navegantes/Campinas Campinas/Cuiabá, 

após a longa espera pelos autores e demais passageiros, que tiveram que 

passar por cerca de três dias, aguardando a reacomodação em novo voo, 

com características diversas da contratada/programada. Não restando 

comprovada de forma cabal a ocorrência de força maior ou caso fortuito, 
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o atraso de voo configura falha da prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar a título de dano moral. Além disso é de curial 

sabença que o consumidor opta pela contratação do transporte aéreo, 

buscando a rapidez consubstanciada na menor distância entre o local de 

origem e o destino bem como a pontualidade do serviço nos termos 

contratado. Com efeito, o atraso exagerado em vôos gera dano moral, pois 

este período longo de atraso gera dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, causa desequilíbrio emocional nos 

passageiros. Não trata-se de mero dissabor ou sensibilidade exacerbada 

o que ocorre com o consumidor quando enfrenta tais atrasos, uma vez 

que não fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia porque rompem o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. O atraso em voos causa enormes 

danos ao passageiro “mais ainda no presente caso, por se tratar de 

pessoa portadora de cuidados especiais”, sem negar o contratempo que 

significa um atraso acentuado até a partida do avião. A caracterização do 

contratempo, por si só, já se constitui em dano moral e não somente 

patrimonial, sendo que o vexame e a dor a que o passageiro está obrigado 

a suportar, gera ofensa à sua personalidade e, por esta razão merece ser 

indenizado. Portanto, o desconforto e o descumprimento do contrato 

constituem-se em ofensa moral motivados pela desídia do transportador. 

Assim, as aflições e transtornos enfrentados pela autora certamente 

fogem à condição de mero dissabor próprio do dia-a-dia, constituindo 

verdadeiro dano moral indenizável. Prelecionam os artigos 186 e 927 do 

Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

Tem-se por regra que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, da qual 

restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente 

desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelos 

autores decorrente do descaso, desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetido, por culpa da empresa Requerida, é, sem sombra de 

dúvida, passível de indenização. Com efeito, “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DESARRAZOADO DE VOO, SUPERIOR A 

10 HORAS, SEM ATENDIMENTO ADEQUADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 

DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. 

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA, DIANTE DO DESCASO PARA COM 

OS CONSUMIDORES. Legitimidade passiva da empresa Gol Linhas Aéreas 

Inteligentes, com quem a parte autora celebrou o contrato, não obstante a 

incorporação pela VARIG. No mérito, se houve problemas metereológicos 

que ensejaram o cancelamento do voo, tal fato não afasta a 

responsabilidade das empresas aéreas de tratarem seus clientes com o 

maior zelo possível, prestando informações adequadas, possibilitando o 

remanejo em outros voos no menor tempo possível e, na impossibilidade 

de fazê-lo, providenciar acomodações e alimentação adequada aos 

passageiros. Responsabilização da ré que não advém do cancelamento 

do voo em si, ocasionado pelo mau tempo, mas sim em razão da 

excessiva e injustificada demora em recolocar os passageiros em outro 

voo, aliada à completa ausência de assistência da companhia aérea, 

traduzindo evidente desconsideração para com a pessoa do consumidor. 

Quantum indenizatório mantido, pois foi fixado em consonância com os 

parâmetros comumente estabelecidos por esta Turma Recursal em casos 

similares. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002517175, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Julgado em 08/07/2010)”. “TRANSPORTE AÉREO. DANOS 

MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

DESFAVORÁVEIS. JUROS DE MORA. O descaso e a desconsideração ao 

consumidor configuram a falha na prestação do serviço e ensejam 

indenização por danos morais. Quantum mantido conforme fixado na 

sentença. Juros a contar da citação. PRIMEIRA APELAÇÃO IMPROVIDA. 

SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70040726663, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 29/02/2012) (grifei) 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO E 

ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. A responsabilidade 

das empresas de transporte aéreo é objetiva (art. 14 do CDC), somente 

podendo ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Excludente suscitada pela ré, correspondente a alteração na malha aérea, 

que não restou comprovada. Ônus probatório que recaía sobre a 

demandada e do qual não se desincumbiu (art. 333, II, do CPC). 2. Danos 

materiais evidenciados na espécie. Dever de restituição da importância 

despendida com alimentação. 3. Danos morais que independem da prova 

do efetivo prejuízo, pois já trazem em si estigma de lesão. Quantum 

indenizatório fixado na sentença reduzido. Observância dos parâmetros 

fixados por este órgão fracionário em casos semelhantes. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70045554888, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto 

Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 29/02/2012) (grifei) “REPARAÇÃO 

DE DANOS. ATRASO DE VÔO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM, DIANTE DAS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. A responsabilidade das 

companhias aéreas tem natureza objetiva, aplicando-se a regra do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Inegável a falha na prestação do 

serviço, diante do atraso de cerca de dois dias para novo embarque, 

decorrentes da demora na disponibilização de outro vôo. Dano moral 

configurado, cujo quantum deve ser mantido, a fim de atentar às 

peculiaridades do caso concreto e se adequar aos parâmetros adotados 

pelas Turmas Recursais, em casos análogos. Aliado a isso, a empresa 

providenciou hospedagem à recorrente, fato que, apesar de não afastar 

sua culpa pelo transtorno sofrido, ameniza-a. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71002376994, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 24/03/2010 – 

grifo nosso). Dessa forma, resta evidente a ocorrência do dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados aos autores em razão da 

falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta caracterizando-se como in re 

ipsa, isto é, prescinde da produção de provas. Com efeito, demonstrada a 

prática do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a comprovação da 

extensão dos danos. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Adianto que 

não se trata de tarifar de forma pecuniária o sentimento íntimo da pessoa. 

Tal seria impensável e até mesmo amoral. Todavia, a prestação pecuniária 

se presta a amenizar a dor experimentada em decorrência do ato 

praticado e reprovável. Embora a vantagem pecuniária a ser aferida não 

fará com que se retorne ao status quo ante situação essa ideal, porém 

impossível proporcionará uma compensação, parcial e indireta, pelos 

males sofridos. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a 

indenização deve ser em valor tal que garanta à parte lesada uma 

reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, 

àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento simile. Nesta linha, tem-se que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 
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conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado do autor e 

aplicação de pena exarcebada ao requerido. Noutro sentido não me 

parecem as ponderações exaradas por Sergio Cavalieri Filho, ao tratar do 

arbitramento do dano moral: Creio que na fixação do quantum debeatur da 

indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve 

o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. 

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o 

mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior 

importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, 

também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável 

deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é 

sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. 

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia 

que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes.[5] Assim, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o 

nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do 

art. 5.º, inc. V e X, da Constituição Federal e dos art. 6.º, inc. VI, do CDC e 

do art. 186, do CC, ao que ponderadas essas premissas, entendo que se 

mostra adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano 

moral para cada um dos requerentes, montante esse que atende à sua 

finalidade. Porque, por um lado, não se mostra baixo, assegurando o 

caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais; 

por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um 

enriquecimento sem causa da parte autora. Diante do exposto, e por tudo 

que dos autos constam, com fundamento art. 5.º, V e X, da Constituição 

Federal; art. 6.º, VI, do CDC e art. 186, do CC c/c o art. 487, I, do CPC 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de CONDENAR a requerida 

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por 

danos morais para cada um dos requerentes, acrescidos de juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção 

monetária, pelo índice INPC, incidentes desde o arbitramento, ou seja, da 

data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ). Em razão de ter a parte autora 

decaído de parte mínima do pedido condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 

2º e parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo Civil. P.I.C. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações 

pertinentes, observando-se o estabelecido pelo art. 611 da CNGC. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042039-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE CERQUEIRA COSTA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042039-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDILENE CERQUEIRA COSTA DO ESPIRITO SANTO 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, etc. EDILENE CERQUEIRA COSTA DO 

ESPIRITO SANTO, devidamente qualificado nos autos em epigrafe, 

ingressou com a presente Ação De Revisão do Débito C/C Pedido De 

Tutela De Urgência em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada na exordial, 

arguindo em síntese ser titular da unidade consumidora nº 6/418361-2 que 

sempre honrou com os pagamentos e, que desde o mês de dezembro de 

2017 a fatura vem oscilando de valor. Alega que em Agosto de 2018, foi 

surpreendida com uma notificação de reaviso de vencimento que aponta 

um período de consumo de Julho de 2018 a Agosto de 2018 de 698Kw no 

total de R$ 810,19 (oitocentos reais e dezenove centavos). Diante da 

situação a parte consumidora entrou em contato com a requerida para 

saber a origem da fatura e lhe foi informado que o relógio havia sido 

danificado e o valor cobrado seria a diferença. Argumenta que efetuou 

uma reclamação no PROCON tentando resolver a situação o que foi em 

vão, pois, a concessionaria de energia elétrica informou que nos meses 

de maio, junho, e julho de 2018 houve uma diferença de consumo de 

energia, sendo cobrada a diferença de forma parcelada. Por fim, requer 

que a cobrança da energia elétrica seja baseada na média dos 03 (três) 

últimos meses anteriores a troca do medidor e confirmado os pedidos de 

tutela antecipada. Deferida a liminar (id. 16985438), para abster de 

suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir ou manter o 

nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, relativamente à 

UC n. 6/418361-2, em decorrência do débito da fatura referente ao mês 

agosto de 2018, com vencimento em 16/08/2018, no valor de R$ 810,19 

(oitocentos e dez reais e dezenove centavos). Citada a requerida 

apresentou contestação (id.19288090) arguiu que as faturas são 

legitimas, pois houve um acumulo de consumo não contendo qualquer 

irregularidade no procedimento. Com a contestação vieram os documentos 

de id. 19288343 e ss. A réplica no id. 19837175. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. O novo Código de Processo Civil impõe que os 

processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo com a ordem 

cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso 

recentemente para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 

2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, permite a prolação de 

sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista 

legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término da instrução e a 

produção das provas especificadas. Em primeiro lugar, é necessário 

restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se como relação 

de consumo, pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o 

fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma Consumerista e 

o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação. Friso, ainda, que o 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual 

CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, posto que limita-se à verificação da 

regularidade na realização da inspeção que resultou na fatura do mês de 

agosto de 2018. Sendo relação típica de consumo incide, portanto, o 

Código de Defesa do Consumidor, aplicando suas normas, inclusive, com 

a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. 

Outrossim, há de se ter em mente que o art. 14 do CDC estabelece o 

seguinte: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” (grifo nosso) No mesmo sentido, o Art. 186, do Diploma 

Civil em vigor estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Por outro viés, 

mister esclarecer que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele 

que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Pois bem. Destaca-se, que a cobrança do mês de agosoto de 

2018 questionada pelo requerente na exordial originaram-se, segundo a 

requerida, do acumulo de consumo por impedimento de leitura do medido, 

devendo observar a Resolução n.º 414/2010-ANEEL em seu artigo 87, § 

1.º Nesse sentido, havendo impedimento à leitura do medidor, 

perfeitamente cabível a apuração do consumo por estimativa, na forma do 

artigo 87, § 1.º, Resolução n.º 414/2010-ANEEL. Art. 87. Ocorrendo 

impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de 

energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, 

devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 64 de 799



12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do 

impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a 

demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor 

contratado, quando cabível. § 1º O procedimento previsto no caput pode 

ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de 

faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o 

impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de 

manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da 

suspensão do fornecimento In casu, a concessionaria informou que 

calculou o consumo por estimativa com base na média determinada pelo 

disposto no artigo acima mencionado da Resolução n. 414/2010-ANEEL, 

como informa em sua contestação. Possível verificar, ainda, que a 

concessionária não comprovou a realização ao disposto no artigo 87, § 

1.º, Resolução n.º 414/2010-ANEEL, a notificação da parte requerente 

quanto à obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora, após 

a aplicação do procedimento previsto no caput por até 3 (três) ciclos 

consecutivos e completos de faturamento. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a concessionária de provar ter feito a notificação da 

consumidora quanto à obrigação de manter livre o acesso à unidade 

consumidora. Ônus que lhe incumbia, não só por ter todas as condições 

técnicas para tanto, mas também em função do disposto no artigo 6.º, VIII, 

CDC. Friso, que a Resolução 414/2010 da ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

devesa e do contraditório. Nesse sentido, “Havendo suspeita de desvio de 

energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia 

necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse 

procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais.” 

(TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009). A 

concessionaria não comprovou que houve três ciclos consecutivos e 

completos de faturamento irregular, pelo histórico de consumo é notório 

que a média de consumo no ano de 2018 R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, a parte 

requerida em nenhum momento, informou que houve notificação da parte 

consumidora sobre as possíveis alterações no padrão de energia e, não 

há alterações bruscas para ser apontado um acumulo de consumo. 

Assim, sendo relação típica de consumo incide, portanto, o Código de 

Defesa do Consumidor, aplicando suas normas, inclusive, com a inversão 

do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC, como já 

mencionado. Destaca-se, que mesmo nos casos que versem sobre os 

direitos do consumidor e, apesar de o microssistema consumerista prever 

a inversão do ônus probatório, a autora da ação deve comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. Nesta esteira, vale destacar o pensamento de 

Paulo de Tarso Vieira SANSEVERINO, in verbis: “Como, nas demandas que 

tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, 

procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor 

não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra 

continua a mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação de 

indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) 

No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão extenso, inclusive 

com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme 

será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus de 

comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com 

determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois 

pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do art. 333, do CPC.”[1] Insta salientar que a parte autora, 

cumpriu com o seu ônus probatório, juntando aos autos (id. 25138413) os 

documentos necessários para comprovação da média de consumação de 

R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) e 

que a fatura de Agosto de 2018 excedeu a média. Portanto, o ato da 

requerida de realizar o acerto de leitura sem a observação da resolução 

414/2010 da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, devendo as 

faturas dos meses de Dezembro de 2018, Janeiro, Fevereiro e Março de 

2019 serem readequadas as faturas dos doze meses anteriores, isto é em 

uma média de consumação de 340 kWh. Quanto ao pedido de dano moral, 

não entendo ser cabível tratando-se de mero aborrecimento. Entendo que 

o conjunto probatório aponta para meros dissabores do requerido que não 

se revelam suficientes à configuração do dano moral, pois deve o direito 

reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos 

relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a 

constante reparação de desentendimentos do cotidiano. A propósito do 

tema, preleciona Sergio Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade 

Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 98): “[...] só deve ser reputado como dano 

moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo [...]”. Logo, inexistindo nos autos prova acerca da efetiva ofensa 

à integridade psíquica do autor, não há falar em dano moral passível de 

indenização. Nesse sentido, “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A autora 

pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou 

improcedente a presente ação ordinária. Ausência de autorização do 

titular da conta para a cobrança de serviços na fatura de energia elétrica. 

Declaração de desconstituição e inexistência do débito. Danos morais 

inocorrentes. Simples cobrança indevida de valor na fatura mensal da 

titular da conta. Mero aborrecimento e dissabor. Ausência de ilícito civil. 

Inexistência de prova dos danos concretos, das situações excepcionais 

ensejadoras de danos morais indenizáveis. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005549126, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em 29/10/2015). “(...)A situação vivenciada pela 

consumidora, ainda que evidente a cobrança indevida, não ultrapassou a 

barreira dos meros dissabores do cotidiano. 4. Ainda, apesar de ter feito 

menção à pretensão resistida, esta não foi comprovada. A simples 

alegação de que tentou solucionar o problema na via administrativa, sem 

êxito, também não serve para fundamentar a condenação por dano moral, 

pois não demonstrada. Meros dissabores evidenciados. 6. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005607064, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 23/09/2015). Destarte, entendo restar evidenciada a 

ocorrência de meros dissabores e aborrecimentos. Ausente, em 

contrapartida, violação aos direitos personalíssimos da parte, posto que 

simples transtornos advindos da própria relação de consumo, entre estas 

estabelecida. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos inaugurais, para determina a emissão de novas fatura do meses 

de Agosto de 2018, conforme consumação média dos doze meses 

anteriores. Face a sucumbência mínima do requerido, e com norte no que 

estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, face ao disposto no art. 85, § 2º do CPC. P.R.I. Após 

o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

arquivando-se e dando-se baixa. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] SANSEVERINO, Paulo de Tarso 

Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a 

defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva,2002. p.328.
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REQUERENTE: ROZANA RODRIGUES DE ARAUJO REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc., Trata-se de Ação de Indenização 

Por Danos Morais e Materiais ajuizada por ROZANA RODRIGUES DE 

ARAÚJO em desfavor de IMP EXP E DISTR MOV E ELTROD S/A (RICARDO 

ELETRO). Para tanto, sustenta que no ano de 2017 adquiriu um celular 

modelo Samsung J7 prime da requerida, e que no momento da aquisição 

utilizou do cadastro de seu pai para realizar a compra. Alega que além do 

celular, adquiriu um seguro contra roubo e furto do aparelho. Após quatro 

meses da aquisição, a requerente teve seu aparelho celular roubado, e 

que ao entrar em contato com a requerida para adquirir o seguro, foi 

informada que possuía apenas garantia estendida. Assim, requer a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), bem como a quantia de R$ 

1.557,34 (mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e trinta e quatro 

centavos) a título de danos materiais. A requerida apresentou contestação 

(ID. 16299263), pugnou preliminarmente pela ilegitimidade ativa da autora, 

bem como a ilegitimidade passiva. No mérito, a improcedência dos pedidos 

iniciais ante a ausência de comprovação de danos morais. Impugnação à 

contestação no ID. 16321329. Oportunizado a produção de provas, as 

partes mantiveram-se inertes (ID. 18012818). Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Em sede de preliminar, 

sustenta a Requerida a ilegitimidade ativa dos autores, pois a compra foi 

realizada em nome do Sr. Jair Garcia de Araújo, e que o aparelho e o 

seguro garantia estendida adquirido é de titularidade do Sr. Jair. Em análise 

dos autos observo que a preliminar arguida merece guarida. De acordo 

com o que dispõe o Código de Processo Civil, para postular em juízo é 

necessário ter interesse e legitimidade, que advêm de uma relação legítima 

entre os sujeitos da lide e a causa, haja vista ser vedado pleitear direito 

alheio em nome próprio. No caso em tela, O pedido da autora se funda no 

fato de ter adquirido um aparelho celular e seguro garantia da requerida, 

buscando a reparação por danos morais e materiais. Com efeito, se a 

reparação almejada com a presente demanda tem como causa de pedir a 

referida transação, a legitimidade postulatória deve ser, a priori, 

direcionada à pessoa que tenha figurado como adquirente na nota fiscal 

do produto, pressupõe-se a sua titularidade no que cerne ao direito 

invocado. Nesta senda, para se verificar o interesse de agir da autora, 

seria necessária a comprovação de suas alegações de que suportou de 

forma pessoal e exclusiva, com recursos próprios, a compra do produto, 

contudo, tal demonstração não se sucedeu nos autos, inexistindo 

elementos que permitam concluir pela sua legitimidade para estar em juízo 

na hipótese vertente. Cabe frisar que todos os documentos juntados aos 

autos foram assinados pelo Sr. Jair Garcia de Araújo. Ademais, a singela 

alegação de que no momento do roubo o celular estava na posse da 

autora, não tem o condão de demonstrar a propriedade do bem. Dessa 

forma, ao contrário do que pretende fazer valer a autora, não há nenhum 

indicativo nos autos de que foi a responsável por firmar o negócio jurídico 

em torno do qual gira a controvérsia, não sendo possível inferir com 

segurança pela sua legitimidade para postular a reparação de prejuízos 

dele advindos, seja de ordem material ou moral. Ademais, é sabido que a 

ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, de modo que, sem 

indícios de que os danos narrados foram suportados pessoalmente pela 

autora, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no pólo 

passivo da demanda. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

CAUTELAR E PRINCIPAL - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE PREJUÍZOS 

MATERIAIS E MORAIS ADVINDOS DE COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - 

NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O 

AUTOR SUPORTOU OS GASTOS DO NEGÓCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - 

Tratando-se de pretensão de reparação de prejuízos de ordem material e 

moral advindos de uma compra e venda cuja nota fiscal foi emitida em 

nome de terceiro, deve ser reconhecida a ilegitimidade postulatória do 

autor, mormente se este não comprovou ter suportado pessoalmente os 

gastos do negócio - Segundo dispõe o artigo 18 do CPC/2015, a ninguém é 

dado pleitear direito alheio em nome próprio. (TJ-MG - AC: 

10024095653671003 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 

27/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019) Diante do exposto, acolho a 

preliminar de ilegitimidade ativa da autora, e, via de consequência, JULGO 

E DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos 

dos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), firme no art. 85, §8º, do CPC, bem como ao pagamento 

das custas processuais. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032853-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): R. 

V. A. D. E. S., ANA PAULA GEMAQUE AZEVEDO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

que ROBERTA VITÓRIA AZEVEDO DO ESPÍRITO SANTO neste ato 

representado por sua genitora ANA PAULA GEMAQUE AZEVEDO move 

em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 04.05.2019, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, ids. 22061012; 22061013; 22061014; 22061015; 22061016. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

24212302), arguindo preliminarmente: I- Necessidade de Alteração do Polo 

Passivo para a Seguradora Líder; II – Da Necessidade de Realização de 

Pedido Administrativo – Da Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 26575530. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado id. 25281943. A parte autora se manifestou acerca do 

laudo pericial (id. 26575536), ao que a parte requerida quedou-se inerte. O 

Ministério Público Estadual pugnou pelo julgamento parcialmente 

procedente dos pedidos iniciais, ressaltando que o valor da condenação 

deverá ser levantado, independente de prestação de contas. (id. 

31083335). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 
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caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. A correção monetária da 

indenização sobre a invalidez permanente deve incidir desde a data do 

sinistro até o efetivo pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190323592001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de 

Publicação: 14/06/2019) Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

22061015), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 25281943). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 04.05.2019, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho outornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 
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decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): OMBRO ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão OMBRO 

ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos ombros 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% 

sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Concernente a indenização por danos morais, 

verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento de 

obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto improcedente o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS que ROBERTA VITÓRIA AZEVEDO DO ESPÍRITO 

SANTO neste ato representado por sua genitora ANA PAULA GEMAQUE 

AZEVEDO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

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

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (04.05.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Por fim, considerando que a autora decaiu de parte mínima dos 

pedidos, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do 

CPC, CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) 

com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de 

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos 

infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios lhes 

sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023099-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023099-80.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ADEMIR GOMES MENDES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. JOSE ADEMIR GOMES 

MENDES, devidamente qualificado nos autos em epigrafe, ingressou com a 

presente Ação De Revisão do Débito C/C Pedido De Tutela De Urgência em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, também qualificada na exordial, arguindo em síntese ser titular da 

unidade consumidora nº 6/1869189-9 e utilizava o imóvel como 

estabelecimento de sua microempresa, todavia há algum tempo reside com 

sua família e a microempresa está paralisada. Alega que a requerida 

realizou uma inspeção (TOI) n. 537962 acusando-o de ter praticado desvio 

de 01 (uma) fase no ramal de saída da Unidade Consumidora nº 

18806274, quadro observações, "que, como se nota facilmente sequer 

corresponde à verdadeira unidade consumidora de nº 1869189-9". O 

técnico atestou um desvio de fase 01 devendo ser recuperado do 

consumo mensal o valor de R$ 5.474,13 (cinco mil quatrocentos e setenta 

e quatro reais e treze centavos). Argumenta que a inspeção foi feita 

unilateralmente, sem lhe dar a chance de também ter um técnico para 

acompanhar a vistoria, e que a cobrança vem sendo embutida na fatura 

de consumo, obrigando-o ao pagamento para não ter o serviço suspenso. 

Por fim, requer a declaração da inexistência do TOI e da recuperação de 

consumo, bem como a condenação em dano moral. Deferida a liminar (id. 

9437449), para suspender a cobrança da fatura de R$ 5.474,13 (cinco mil 

quatrocentos e setenta e quatro reais e treze centavos) e abster de 

suspender o fornecimento de energia elétrica. Citada a requerida 

apresentou contestação (id.10472523) arguiu que as faturas são legitimas 

e o TOI foi devidamente realizado onde constatou irregularidade no 

equipamento. Com a contestação vieram os documentos de id. 10472533 e 

ss. A réplica no id. 10793125. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. O novo Código de Processo Civil impõe que os processos sejam 

julgados, preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de 

conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso recentemente 

para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, 

do Código de Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença 

nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, 

passo ao julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção 

das provas especificadas. Em primeiro lugar, é necessário restar claro, 

desde já, que o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, 

pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o fornecedor de 

serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, 

ou seja, a parte requerente da ação. Friso, ainda, que o Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O 

entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, posto que limita-se à verificação da 

regularidade na realização do TOI e na recuperação de consumo dos 

meses de Julho de 2015 a Maio de 2016. Sendo relação típica de consumo 

incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, aplicando suas 

normas, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, 

inc. VIII, do CDC. Outrossim, há de se ter em mente que o art. 14 do CDC 

estabelece o seguinte: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” (grifo nosso) No mesmo sentido, o Art. 186, do Diploma 

Civil em vigor estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Por outro viés, 

mister esclarecer que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele 

que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Há de se observar que, mesmo nos casos que versem sobre 

os direitos do consumidor e, apesar de o microssistema consumerista 

prever a inversão do ônus probatório, a autora da ação deve comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. Nesta esteira, vale destacar o 

pensamento de Paulo de Tarso Vieira SANSEVERINO, in verbis: “Como, 

nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção 

ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, 

o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo 

contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor como autor da 

ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão extenso, 

inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, 

conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus 

de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade 

com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes 

dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do art. 333, do CPC.”[1] Juntamente com a peça exordial é 

possível verificar que a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC/2015. 

Após observar que a inspeção aconteceu à luz do principio da ampla 

defesa e do contraditório, pois a parte autora deliberadamente assinou o 

termo de ocorrência e inspeção e, após a inspeção recebeu a carta ao 

cliente especificando as fatura revisadas e a comparação no consumo, 

assim a parte requerida seguiu corretamente os ternos da Resolução 

414/2010. Assim, a parte requerente não comprovou que o TOI ocorreu de 

forma ilegal, além do mais, a revisão das faturas dos 11 (onze) meses 

está proporcional a média consumida pela parte requerente. Portanto, 

caberia a parte que alega comprovar minimamente o seu fato constitutivo, 

sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. Dessa 

mesma forma leciona Humberto Theodoro Júnior, vejamos: “Sem prova 

alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do 

consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova 

negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. 

Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão 

do ônus probrandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, 

com as características do contraditório e ampla defesa. (THEODORO 

JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 49ª ed., 

Forense, 2008, RJ, p.432, item n° 422-C)” O processo civil se pauta na 

cooperação processual entre as partes, a fim de que elas apresentem 

todas as provas que detém para que a lide chegue no resultado mais justo 

e mais próximo da realidade dos fatos. Portanto, cabia a parte requerente 

comprovar, minimamente, o seu fato constitutivo (art. 373, I do CPC), 

sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. Não 

havendo falha na prestação de serviço pela concessionaria não há que 

se falar em ato ilícito, consequentemente, não há dano moral. Ante todo o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural, revogo a liminar 

concedida e condeno a parte requerente ao pagamento de custas e 

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

da causa, mas que mantenho suspenso em razão do que preconiza o art. 

98, § 3º do CPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] SANSEVERINO, Paulo 

de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do 

consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva,2002. p.328.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024762-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONI FERREIRA SIMOES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que LEONI FERREIRA SIMÕES move em desfavor PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 01.09.2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos, ids. 

20777104; 20777106; 20777107; 20777109. Devidamente citada, a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 22773018) arguindo 

preliminarmente: I - Da Falta De Interesse Processual – Pedido 

Administrativo Pendente De Finalização; II - Carência Da Ação - Boletim De 

Ocorrência Sem Validade - Não Averiguação Dos Fatos. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 28605307. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 27400833. As partes 

se manifestaram acerca do laudo pericial, ids. 27675096, 31141091 e 

28605307. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PENDENTE DE FINALIZAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que o 

autor não comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à 

regulação do sinistro administrativo, falta à parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação. Requer a extinção do 

processo sem resolução de mérito para realizar o pagamento devido na 

via administrativa. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT,ademais, principalmente quando o pedido inicial é 

contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. CARÊNCIA DA 

AÇÃO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM VALIDADE - NÃO 

AVERIGUAÇÃO DOS FATOS. Da análise acurada dos autos constata-se 

que a narrativa do Boletim de Ocorrência é verossímil, ademais já há 

posicionamento sobre o assunto nos nossos Tribunais. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – 

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 10/03/2017). O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. Portanto, 

Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 20777111), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 27400833). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.09.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 
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ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

outornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais 

Percentuais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou 

da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa 

da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer 

a Lei nº 6.194: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): OMBRO ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão OMBRO 

ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos ombros 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% 

sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LEONI FERREIRA 

SIMÕES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

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

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 
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data do acidente (01.09.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000796-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000796-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BENEDITO LUIZ DE SOUZA REQUERIDO: NOVO MUNDO 

AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer Cumulada Com Pedido de Indenização Por Danos 

Materiais e Morais ajuizada por BENEDITO LUIZ DE SOUZA em face de 

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, ambos 

devidamente qualificados. Sustenta o autor que na data de 25/11/2017 

adquiriu da requerida um guarda roupa, um conjunto estofado, uma 

cabeceira de cama e uma máquina de lavar, sendo que foram entregues 

na data aprazada. Todavia, alega que a requerida não efetuou a 

montagem dos móveis até a propositura da ação. Alega, ainda, que foi 

induzido a aquisição da garantia estendida, a qual não tem validade, pois 

até janeiro de 2018 os móveis ainda se encontravam nas caixas. Assim, 

requereu liminarmente que a requerida proceda a montagem dos móveis, e 

no mérito, a condenação em danos materiais, na restituição do valor 

despendido a título de garantia estendida, no valor de R$ 496,36 

(quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), e a 

condenação a títulos de danos morais no valor de 20 (vinte) vezes a 

quantia paga para aquisição dos bens móveis O pedido liminar foi 

indeferido (ID. 12739163). A requerida apresentou contestação (ID. 

14938111), sustentou que não houve a solicitação de montagem e a 

inocorrência dos danos morais. Impugnação à contestação no ID 

15287484. A requerida apresentou proposta de acordo (ID. 18955110), a 

parte autora recusou a proposta e pugnou pelo julgamento do feito (ID. 

18978164). É o necessário relato. Fundamento e Decido. O feito não 

demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Inicialmente, 

registro que o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, 

pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o fornecedor de 

serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, 

ou seja, o autor da ação. Denote-se, entretanto, que a simples incidência 

do CDC ao feito em análise não torna obrigatória a inversão do ônus da 

prova, ou mesma a procedência da demanda. Há de se ter em mente que o 

art. 14 do CDC estabelece o seguinte: "Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos". Ademais, o artigo 186 do Código Civil dispõe: 

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, 

violar direito, e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." Registro que da simples leitura do supra citado artigo 

verifica-se a existência de três elementos indispensáveis para a 

configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito, evidenciados nos 

autos e que, no dizer de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, constituem-se: 

“a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que 

abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, 

sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) 

em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no 

sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou 

imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, 

o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma 

a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos 

negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não 

teria havido o atentado ao bem jurídico." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

Instituições de direito civil: introdução ao direito civil - teoria geral de direito 

civil. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. P. 661 – grifo nosso) Com 

efeito, na distribuição do ônus da prova, como no caso dos autos, 

compete ao autor, ainda que incidente o CDC, demonstrar o direito que lhe 

assiste ou início de prova compatível com o seu pedido e ao requerido 

comprovar a inexistência, modificação, ou extinção do direito pleiteado 

pelo autor. No caso em tela, de fato, na nota fiscal de ID. 11384322 consta 

a aquisição dos móveis junto à requerida, todavia não há qualquer menção 

à contratação de serviço de montagem, de forma que a parte autora não 

poderia presumir que tal serviço já estivesse inserido no valor dos móveis. 

Frise-se que não pode ser imputada à ré a responsabilização pela 

montagem do móvel porque não foi especificamente contratada para tal. A 

singela alegação da parte autora, de que houve promessa de montagem, e 

que a montagem é fator implícito, não é suficiente para embasar a 

pretensão trazida à análise deixando, pois, de desincumbir do ônus de 

provar o fato constitutivo de seu direito, consoante disposto no art. 373, 

inciso I, do CPC. Na distribuição do ônus da prova, como no caso dos 

autos, compete ao autor demonstrar o direito que lhe assiste ou início de 

prova compatível com o seu pedido, e ao requerido comprovar a 

inexistência, modificação, ou extinção do direito pleiteado pelo autor. Desta 

feita, em que pesem as alegações do autor, nada de concreto restou 

demonstrado, sendo certo que a singela alegação da parte, não é 

suficiente para embasar a pretensão trazida à análise deixando, pois, de 

desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, 

consoante disposto no art. 373, inciso I, do CPC, não havendo que se falar 

em dever de indenizar. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado pelo autor. Condeno o autor ao pagamento de custas e 

honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010458-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEY ANTONIO CARRIJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010458-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIONEY ANTONIO CARRIJO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. DIONEY ANTONIO CARRIJO, 

devidamente qualificado nos autos em epigrafe, ingressou com a presente 

Ação De Revisão do Débito C/C Pedido De Tutela De Urgência em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

também qualificada na exordial, arguindo em síntese ser titular da unidade 

consumidora n. 6/331518-1, e seu consumo sempre veio na média de 340 

kWh, em uma média de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Alega que 
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foi surpreendido com a cobrança de consumo dos meses de 

Dezembro/2018 (829kWh), Janeiro/2019 (529kWh), Fevereiro de 2019 

(427kWh) e duas faturas em Março de 2019 (60kWh e 636kWh). Informa a 

parte requerente que tentou resolver de maneira administrativa com a 

concessionaria de energia elétrica, a qual respondeu alegando o 

faturamento por média, nas competências de Outubro e Novembro 

gerando o acumulo na fatura de Dezembro de 2018. A parte consumidora 

com medo do corte de energia efetuou o pagamento das faturas 

irregulares. Por fim, requer refaturamento dos meses de Dezembro de 

2018 a Março de 2019, para a média de consumo habitual e dano morais. 

Decisão de id. 19076504 indeferiu a justiça gratuita. Recolhimento das 

custas processuais id. 19590546. Deferida a liminar (id. 20081971), 

determinado a concessionaria de energia elétrica se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia e inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito. Citada a requerida apresentou contestação (id.22481777) 

arguiu que as faturas são legitimas e o que ocorreu foi um acumulo de 

consumo devido a impossibilidade de leitura das faturas anteriores, e com 

relação a fatura de Março de 2019 alega que a primeira fatura é porque o 

requerente suscitou o desligamento da unidade consumidora e a segunda 

fatura é porque não houve motivos para efetuar o cancelamento. Com a 

contestação vieram os documentos de id. 23912577 e ss. A réplica no id. 

24691771. A parte requerente suscitou pelo julgamento antecipado do 

mérito id. 26238137. É o necessário relato. Fundamento e Decido. O novo 

Código de Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, 

preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em 

que pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a 

exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de 

Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo ao 

julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção das provas 

especificadas. Em primeiro lugar, é necessário restar claro, desde já, que 

o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos 

desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o 

artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte 

requerente da ação. Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo 

e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no 

presente caso, a discussão é simples e não demanda maiores 

elucubrações, posto que limita-se à verificação da regularidade na 

emissão das faturas de energia elétrica da unidade consumidora do 

requerente referente as meses de Dezembro de 2018 a Março de 2019. 

Pois bem. Destaca-se, que a cobrança do mês de dezembro de 2018 

questionada pelo requerente na exordial originaram-se, segundo a 

requerida, do acumulo de consumo por impedimento de leitura do medido, 

devendo observar a Resolução n.º 414/2010-ANEEL em seu artigo 87, § 

1.º Nesse sentido, havendo impedimento à leitura do medidor, 

perfeitamente cabível a apuração do consumo por estimativa, na forma do 

artigo 87, § 1.º, Resolução n.º 414/2010-ANEEL. Art. 87. Ocorrendo 

impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de 

energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, 

devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 

12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do 

impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a 

demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor 

contratado, quando cabível. § 1º O procedimento previsto no caput pode 

ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de 

faturamento, devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o 

impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de 

manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da 

suspensão do fornecimento In casu, a concessionaria informou que 

calculou o consumo por estimativa com base na média determinada pelo 

disposto no artigo acima mencionado da Resolução n. 414/2010-ANEEL, 

como informa em sua contestação. Possível verificar, ainda, que a 

concessionária não comprovou a realização ao disposto no artigo 87, § 

1.º, Resolução n.º 414/2010-ANEEL, a notificação da parte requerente 

quanto à obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora, após 

a aplicação do procedimento previsto no caput por até 3 (três) ciclos 

consecutivos e completos de faturamento. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a concessionária de provar ter feito a notificação da 

consumidora quanto à obrigação de manter livre o acesso à unidade 

consumidora. Ônus que lhe incumbia, não só por ter todas as condições 

técnicas para tanto, mas também em função do disposto no artigo 6.º, VIII, 

CDC. Friso, que a Resolução 414/2010 da ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

devesa e do contraditório. Nesse sentido, “Havendo suspeita de desvio de 

energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia 

necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse 

procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais.” 

(TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009). 

Ademais, a concessionaria não comprovou que houve três ciclos 

consecutivos e completos de faturamento irregular, pelo histórico de 

consumo é notório que a média de consumo no ano de 2018 é de 340 kWh 

e não 829 kWh do mês de dezembro de 2018. Com relação as faturas de 

Janeiro, Fevereiro e Março de 2019, a parte requerida não se manifestou 

quanto as faturas de Janeiro e Fevereiro se tornando fato incontroverso, 

além de estarem com consumação elevada. Já com relação à fatura de 

Março de 2019 a parte requerida informa que a primeira foi porque a parte 

consumidora tinha requisitado o desligamento da unidade consumidora e a 

segunda porque não havia motivos para o desligamento, mas em nenhum 

momento a parte requerida comprovou a requisição de cancelamento. 

Telas sistêmicas são produzidas unilateralmente não servindo de prova 

contundente. Assim, sendo relação típica de consumo incide, portanto, o 

Código de Defesa do Consumidor, aplicando suas normas, inclusive, com 

a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC, como já 

mencionado. Destaca-se, que mesmo nos casos que versem sobre os 

direitos do consumidor e, apesar de o microssistema consumerista prever 

a inversão do ônus probatório, a autora da ação deve comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito. Nesta esteira, vale destacar o pensamento de 

Paulo de Tarso Vieira SANSEVERINO, in verbis: “Como, nas demandas que 

tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, 

procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor 

não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra 

continua a mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação de 

indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) 

No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão extenso, inclusive 

com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, conforme 

será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus de 

comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com 

determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes dois 

pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do art. 333, do CPC.”[1] Insta salientar que a parte autora, 

cumpriu com o seu ônus probatório, juntando aos autos (id. 25138413) os 

documentos necessários para comprovação da média de consumação de 

340 kWh e que a fatura de Dezembro de 2018 a Março de 2019 destoou 

de todas as faturas cobradas entre meses de Fevereiro de 2018 a 

Novembro de 2018. Portanto, o ato da requerida de realizar o acerto de 

leitura sem a observação da resolução 414/2010 da ANEEL, configura 

falha na prestação do serviço, devendo as faturas dos meses de 

Dezembro de 2018, Janeiro, Fevereiro e Março de 2019 serem 

readequadas as faturas dos doze meses anteriores, isto é em uma média 

de consumação de 340 kWh. Tendo em vista que a parte requerente 

efetuou o pagamento das faturas indevidas no montante de R$ 2.174,24 

(dois mil cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), as 

novas faturas serão abatidas deste valor e, o montante excedente deverá 

ser devolvido a parte requerente, de forma simples. Quanto ao pedido de 

dano moral, não entendo ser cabível tratando-se de mero aborrecimento. 

Entendo que o conjunto probatório aponta para meros dissabores do 

requerido que não se revelam suficientes à configuração do dano moral, 

pois deve o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens 

jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a 

constante reparação de desentendimentos do cotidiano. A propósito do 

tema, preleciona Sergio Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade 

Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 98): “[...] só deve ser reputado como dano 
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moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo [...]”. Logo, inexistindo nos autos prova acerca da efetiva ofensa 

à integridade psíquica do autor, não há falar em dano moral passível de 

indenização. Nesse sentido, “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A autora 

pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou 

improcedente a presente ação ordinária. Ausência de autorização do 

titular da conta para a cobrança de serviços na fatura de energia elétrica. 

Declaração de desconstituição e inexistência do débito. Danos morais 

inocorrentes. Simples cobrança indevida de valor na fatura mensal da 

titular da conta. Mero aborrecimento e dissabor. Ausência de ilícito civil. 

Inexistência de prova dos danos concretos, das situações excepcionais 

ensejadoras de danos morais indenizáveis. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005549126, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em 29/10/2015). “(...)A situação vivenciada pela 

consumidora, ainda que evidente a cobrança indevida, não ultrapassou a 

barreira dos meros dissabores do cotidiano. 4. Ainda, apesar de ter feito 

menção à pretensão resistida, esta não foi comprovada. A simples 

alegação de que tentou solucionar o problema na via administrativa, sem 

êxito, também não serve para fundamentar a condenação por dano moral, 

pois não demonstrada. Meros dissabores evidenciados. 6. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005607064, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 23/09/2015). Destarte, entendo restar evidenciada a 

ocorrência de meros dissabores e aborrecimentos. Ausente, em 

contrapartida, violação aos direitos personalíssimos da parte, posto que 

simples transtornos advindos da própria relação de consumo, entre estas 

estabelecida. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos inaugurais, para determina a emissão de novas faturas dos 

meses de Dezembro de 2018, Janeiro a Março de 2018, conforme 

consumação média dos doze meses anteriores à fatura de Dezembro, 

devendo o valor das novas faturas ser abatido do valor pago de 

R$2.174,24 (dois mil cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro 

centavos), devolvendo o excedente a parte consumidora, na forma 

simples. Face a sucumbência mínima do requerido, e com norte no que 

estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o requerido ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, face ao disposto no art. 85, § 2º do CPC. P.R.I. Após 

o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

arquivando-se e dando-se baixa. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] SANSEVERINO, Paulo de Tarso 

Vieira. Responsabilidade civil no código de defesa do consumidor e a 

defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva,2002. p.328.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047531-95.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOENIZE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA REQUERIDO: 

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

JOENIZE FERREIRA CAMPOS, devidamente qualificado nos autos em 

epigrafe, ingressou com a presente Ação De Revisão do Débito C/C 

Pedido De Tutela De Urgência em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada na exordial, 

arguindo em síntese ser titular da unidade consumidora n. 2006257-6, e 

seu consumo sempre veio na média de R$ 84, 07 (oitenta e quatro reais e 

sete centavos) e R$ 91,64 (noventa e um reais e sessenta e quatro 

centavos) Alega que foi surpreendida com a cobrança de consumo do 

mês de Junho de 2018 no valor de R$ 4.558,62 (quatro mil e quinhentos e 

cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos), dirigiu-se a empresa 

concessionaria a qual informou a realização do Termo de Ocorrência (TOI) 

e requereu cópia do mesmo, a qual não foi entregue a parte consumidora. 

Informa a parte requerente que protocolou reclamação no PROCON n. FA 

51001001180008472, a requerida informou que realizou cobrança por 

estimativa, pois em razão do TOI foi descoberto desvio de energia elétrica. 

No procedimento do PROCON a concessionaria apresentou fotos que a 

requerente aduz serem da casa do seu vizinho. Por fim, requer a 

declaração da inexistência do TOI e da recuperação de consumo, bem 

como a condenação em dano moral. Deferida a liminar (id. 25286380), 

determinado a concessionaria de energia elétrica se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia da unidade consumidora. Citada a 

requerida apresentou contestação (id.26309701) arguiu que as faturas 

são legitimas e o TOI foi devidamente realizado onde constatou 

irregularidade no equipamento. Com a contestação vieram os documentos 

de id. 26309702 e ss. A réplica no id. 26494676. As partes requerentes e 

requeridas suscitaram pelo julgamento antecipado do mérito id. 28604851. 

É o necessário relato. Fundamento e Decido. O novo Código de Processo 

Civil impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, de 

acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito 

tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista 

no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, 

permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de 

exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término 

da instrução e a produção das provas especificadas. Em primeiro lugar, é 

necessário restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se 

como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, 

naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma 

Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação. Friso, 

ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 

335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O 

Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no presente caso, a 

discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto que 

limita-se à verificação da regularidade na realização do TOI e na 

recuperação de consumo do mês 05/2018 (R$ 544,03 e R$ 125,74); mês 

06/2018 (R$ 298,66 e 230,70); mês 07/2018 (R$ 247,95 e 240,78); mês 

08/2018 (R$ 247,95 e R$ 186,90); mês 09/2018 (R$ 321,04 e 210,93); mês 

10/2018 R$ (685,14 e R$ 168,90) e mês 11/2018 (R$ 459,14). Sendo 

relação típica de consumo incide, portanto, o Código de Defesa do 

Consumidor, aplicando suas normas, inclusive, com a inversão do ônus da 

prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Outrossim, há de se ter em 

mente que o art. 14 do CDC estabelece o seguinte: "Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro.” (grifo nosso) No mesmo sentido, o Art. 

186, do Diploma Civil em vigor estabelece que: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
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dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Por 

outro viés, mister esclarecer que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor 

que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo.” Pois bem. Destaca-se, que a cobrança 

questionada pelo requerente na exordial originaram-se do Termo de 

Ocorrência e Inspeção, face a alegação de constatação de 

irregularidades na unidade consumidora do autor. Em situações de 

recuperação de receita (dita de consumo) deve a concessionária 

proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

adotando precisamente o que está consignado no § 1º, inciso I e § 2º ou § 

3º do mencionado dispositivo, in verbis: “Art. 129. Na ocorrência de indício 

de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – [...] III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando 

constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, 

exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV – [...] e V – 

implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) 

medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de 

massa, de no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) Recursos 

visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. § 4º. O 

consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para 

informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais 

equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado 

expressamente no ato de sua emissão. § 5º. Nos casos em que houver a 

necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, 

a distribuidora deve acondiciona-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.” 

(grifo nosso) É certo que em razão das irregularidades constatadas pela 

requerida houve a lavratura do TOI n. 652124 (id.26309702 fls.46), que 

não restou assinada pela parte requerente, inexistindo comprovação de 

encaminhamento de cópia do TOI na forma do que estabelecem os §§ 2º e 

3º do art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10. Assim, forçoso reconhecer que o 

procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a 

observação do contraditório e ampla defesa, princípios básicos de nosso 

ordenamento jurídico. Outrossim, a inversão do ônus da prova constitui-se 

em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério 

legal em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Friso, que a 

Resolução 414/2010 da ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando 

a este as garantias constitucionais da ampla devesa e do contraditório. 

Nesse sentido, “Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à 

empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à 

comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a 

concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de 

energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob 

pena de ter que repará-lo por danos morais.” (TJMT – Apelação Cível nº 

29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador 

Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009). A omissão em obedecer às 

regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à época do fato), que, diga-se 

de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 

9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, 

macula os procedimentos levados a efeito pela requerida na exata medida 

em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Desta forma, merece guarida a pretensão do requerente em 

ver declarado inexigível os débitos decorrentes da inspeção e apontados 

na fatura de Abril de 2018 (id. 25239518) no montante de R$ 4.558,62 

(quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois 

centavos). Quanto ao pedido de dano moral, não entendo ser cabível 

tratando-se de mero aborrecimento. Entendo que o conjunto probatório 

aponta para meros dissabores do requerido que não se revelam 

suficientes à configuração do dano moral, pois deve o direito reservar-se 

à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena 

de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de 

desentendimentos do cotidiano. A propósito do tema, preleciona Sergio 

Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª 

tiragem, p. 98): “[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo [...]”. Logo, inexistindo nos autos prova 

acerca da efetiva ofensa à integridade psíquica do autor, não há falar em 

dano moral passível de indenização. Nesse sentido, “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NA 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA 

REFORMADA EM PARTE. A autora pede provimento ao recurso, para 

reformar a sentença que julgou improcedente a presente ação ordinária. 

Ausência de autorização do titular da conta para a cobrança de serviços 

na fatura de energia elétrica. Declaração de desconstituição e inexistência 

do débito. Danos morais inocorrentes. Simples cobrança indevida de valor 

na fatura mensal da titular da conta. Mero aborrecimento e dissabor. 

Ausência de ilícito civil. Inexistência de prova dos danos concretos, das 

situações excepcionais ensejadoras de danos morais indenizáveis. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso 

Cível Nº 71005549126, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 29/10/2015). “(...)A 

situação vivenciada pela consumidora, ainda que evidente a cobrança 

indevida, não ultrapassou a barreira dos meros dissabores do cotidiano. 4. 

Ainda, apesar de ter feito menção à pretensão resistida, esta não foi 

comprovada. A simples alegação de que tentou solucionar o problema na 

via administrativa, sem êxito, também não serve para fundamentar a 

condenação por dano moral, pois não demonstrada. Meros dissabores 

evidenciados. 6. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005607064, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 23/09/2015). Destarte, 

entendo restar evidenciada a ocorrência de meros dissabores e 

aborrecimentos. Ausente, em contrapartida, violação aos direitos 

personalíssimos da parte, posto que simples transtornos advindos da 

própria relação de consumo, entre estas estabelecida. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para 

declarar inexigível o débito decorrente da inspeção e apontados na fatura 

do mês Abril de 2018 (id. 25239518) no montante de R$ 4.558,62 (quatro 

mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Face 

a sucumbência mínima do requerido, e com norte no que estabelece o 

parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de 

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

da condenação, face ao disposto no art. 85, § 2º do CPC. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, 

arquivando-se e dando-se baixa. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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DE ENERGIA S.A Vistos, etc. JOENIZE FERREIRA CAMPOS, devidamente 

qualificado nos autos em epigrafe, ingressou com a presente Ação De 

Revisão do Débito C/C Pedido De Tutela De Urgência em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também 

qualificada na exordial, arguindo em síntese que recebeu uma carta ao 

cliente informando acerca da realização do TOI n. 688378, a fim de vistoria 

no consumo. Alega que foi surpreendido com a cobrança de consumo de 

refaturamento no valor de R$ 27.494,27 (vinte e sete mil e quatrocentos e 

noventa e quatro reais e vinte e sete centavos), contudo o TOI incidiu 

sobre a UC 2577860, vizinha ao local da autuação e também de 

propriedade do requerente. Informa a parte requerente que a rede de 

distribuição de energia é nova, recém-construída, tanto que o TOI lavrado 

consta como carga instalada apenas a existência do transformador de 

45KVA e, que em novembro de 2018 foi submetido o projeto particular de 

extensão da rede para a construção da unidade consumidora, que foi 

deferido em dezembro de 2018 e construído em janeiro de 2019. Por fim, 

requer a declaração da inexistência do TOI e da recuperação de consumo, 

bem como a condenação em dano moral. Indeferida a liminar de id. 

20553911. A decisão do Agravo de Instrumento foi no sentido do 

deferimento da liminar (id. 21349384). Citada a requerida apresentou 

contestação (id.25754765) arguiu que as faturas são legitimas e o TOI foi 

devidamente realizado onde constatou irregularidade no equipamento. Com 

a contestação vieram os documentos de id. 25755150 e ss. A réplica no 

id. 26452633. É o necessário relato. Fundamento e Decido. O novo Código 

de Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, 

preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em 

que pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a 

exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de 

Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo ao 

julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção das provas 

especificadas. Em primeiro lugar, é necessário restar claro, desde já, que 

o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos 

desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o 

artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte 

requerente da ação. Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo 

e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no 

presente caso, a discussão é simples e não demanda maiores 

elucubrações, posto que limita-se à verificação da regularidade na 

realização do TOI e na recuperação de consumo dos meses de setembro 

de 2018 a janeiro de 2019. Sendo relação típica de consumo incide, 

portanto, o Código de Defesa do Consumidor, aplicando suas normas, 

inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do 

CDC. Outrossim, há de se ter em mente que o art. 14 do CDC estabelece o 

seguinte: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” (grifo nosso) No mesmo sentido, o Art. 186, do Diploma 

Civil em vigor estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Por outro viés, 

mister esclarecer que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele 

que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Há de se observar que, mesmo nos casos que versem sobre 

os direitos do consumidor e, apesar de o microssistema consumerista 

prever a inversão do ônus probatório, a autora da ação deve comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. Nesta esteira, vale destacar o 

pensamento de Paulo de Tarso Vieira SANSEVERINO, in verbis: “Como, 

nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção 

ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, 

o consumidor não fica dispensado de produzir provas em juízo. Pelo 

contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor como autor da 

ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito. (...) No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão extenso, 

inclusive com possibilidade de inversão do ônus da prova em seu favor, 

conforme será analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que o ônus 

de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade 

com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a estes 

dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo 

causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo 

probatório do art. 333, do CPC.”[1] Juntamente com a peça exordial é 

possível verificar que a parte autora colacionou aos autos os documentos 

que comprovam a requisição em novembro de 2018 de ligação da unidade 

consumidora e, que em dezembro foi autorizado a ligação, a qual ocorreu 

em janeiro de 2019. A parte consumidora até acostou aos autos a carta de 

aprovação da ligação id. 20530549. Devendo, portanto, as faturas serem 

cobradas a partir da instalação da unidade consumidora, podendo 

retroagir a dezembro de 2018, já houve o termino da construção. A parte 

ré, por sua vez, alega que, o TOI foi realizado corretamente, mesmo sem a 

comprovação do proprietário na realização da inspeção, e não houve 

comprovação de nos meses de setembro de 2018 a dezembro de 2018 

houve a consumação de energia elétrica ou a ligação da unidade 

consumidora. É evidente que a parte requerida não se desincumbindo do 

seu ônus probatório quanto à existência de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora (art. 373, II do 

CPC/2015). A parte ré não juntou provas de que havia instalação de fonte 

de energia elétrica a partir de setembro de 2018, apenas as telas 

sistêmicas que são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar 

a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. Por tal 

razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a 

ausência de comprovação da regularidade das dívidas cobradas pela 

empresa ré. No caso dos autos incide completamente sobre a empresa ré 

o ônus da prova, no termos do art. 6º do CDC, o que não o fez. Assim, a 

ré não se desincumbiu, como deveria, do ônus que poderia afastar a 

obrigação de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. Quanto ao pedido 

de dano moral, não entendo ser cabível tratando-se de mero 

aborrecimento. Entendo que o conjunto probatório aponta para meros 

dissabores do requerido que não se revelam suficientes à configuração 

do dano moral, pois deve o direito reservar-se à tutela de fatos graves, 

que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização 

do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano. 

A propósito do tema, preleciona Sergio Cavalieri Filho, (in Programa de 

Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 98): “[...] só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo [...]”. Logo, inexistindo nos autos prova acerca da efetiva ofensa 

à integridade psíquica do autor, não há falar em dano moral passível de 

indenização. Nesse sentido, “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS 

MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A autora 

pede provimento ao recurso, para reformar a sentença que julgou 

improcedente a presente ação ordinária. Ausência de autorização do 

titular da conta para a cobrança de serviços na fatura de energia elétrica. 

Declaração de desconstituição e inexistência do débito. Danos morais 

inocorrentes. Simples cobrança indevida de valor na fatura mensal da 

titular da conta. Mero aborrecimento e dissabor. Ausência de ilícito civil. 

Inexistência de prova dos danos concretos, das situações excepcionais 

ensejadoras de danos morais indenizáveis. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71005549126, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em 29/10/2015). “(...)A situação vivenciada pela 
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consumidora, ainda que evidente a cobrança indevida, não ultrapassou a 

barreira dos meros dissabores do cotidiano. 4. Ainda, apesar de ter feito 

menção à pretensão resistida, esta não foi comprovada. A simples 

alegação de que tentou solucionar o problema na via administrativa, sem 

êxito, também não serve para fundamentar a condenação por dano moral, 

pois não demonstrada. Meros dissabores evidenciados. 6. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005607064, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 23/09/2015). Destarte, entendo restar evidenciada a 

ocorrência de meros dissabores e aborrecimentos. Ausente, em 

contrapartida, violação aos direitos personalíssimos da parte, posto que 

simples transtornos advindos da própria relação de consumo, entre estas 

estabelecida. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos inaugurais, para declarar inexigível o débito decorrente da 

inspeção e apontados na fatura do mês Janeiro de 2019 (id. 20530556) no 

montante de R$ 27.494,27 (vinte e sete mil e quatrocentos e noventa e 

quatro reais e vinte e sete centavos). Face a sucumbência mínima do 

requerido, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do 

CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, face ao 

disposto no art. 85, § 2º do CPC. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, arquivando-se e dando-se 

baixa. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito 

[1] SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade civil no código 

de defesa do consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: 

Saraiva,2002. p.328.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008634-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA VANUIRES SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS que JEREMIAS SILVA DA 

CRUZ E JOESLEY VITOR SILVA DA CRUZ, menores de idade, 

representados por sua genitora MARIA VANUIRES SILVA, devidamente 

qualificada em epígrafe, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, que no dia 11.08.2016, JORACI LIMA DA 

CRUZ, pai dos autores, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em óbito, conforme atesta boletim de ocorrência e certidão de 

óbito. Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada ao 

pagamento da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente a cota parte que lhe é devida. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 18366009; 18366012; 18366014; 18366016; 

18366020. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 21602741), arguindo preliminarmente: I- Necessidade de 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II – Da Negativa de 

Pagamento em Sede Administrativa; III – Da Ilegitimidade Ad Causam dos 

Autores no Polo Ativo da Presente Demanda. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 25513892. O Ministério 

Público Estadual pugnou pelo julgamento parcialmente procedente dos 

pedidos iniciais, ressaltando que o pagamento da quota parte dos autores 

deverão ser realizados em conta única judicial e quanto ao levantamento 

do valor, deverá ser liberado mediante a demonstração da real 

necessidade ou para utilização em proveito dos requerentes, (id. 

31089600). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que as partes 

promoventes visam o recebimento do seguro DPVAT, devido a morte de 

seu genitor, o qual foi vítima de acidente automobilístico. Antes de adentrar 

ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NEGATIVA DE PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA. Arguiu a ré em 

sede de contestação que após análise de toda documentação 

apresentada pelo autor, não restou constado o nexo causal entre o 

acidente sofrido e o dano, razão pela qual improcede a demanda autoral. 

No entanto, não é necessário a realização da perícia judicial para 

constatar a veracidade das alegações, uma vez que o nexo causal entre 

o acidente e dano sofrido, foram comprovados pela juntada de boletim de 

ocorrência e certidão e óbito da vítima. Dessa forma afasto a preliminar. 

DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DOS AUTORES NO POLO ATIVO DA 

PRESENTE DEMANDA. Alega a seguradora ré, a necessidade de observar 

se os autores apresentam a qualidade de únicos herdeiros da vítima para 

pleitear a verba indenizatória DPVAT. Aduz que os autores são ilegítimos , 

pois na certidão de óbito, consta que o de cujus deixou três filhos e não 

dois, como se observa na qualificação da exordial. Nesse sentido: 

Apelação. Ação de cobrança. Seguro obrigatório DPVAT. Herdeiros. 

Comprovação. Cabe à seguradora trazer a contraprova de que a parte 

requerente não é a única herdeira da vítima fatal do acidente de trânsito 

noticiado nos autos, ou seja, provas dos fatos extintivos, modificativos ou 

impeditivos do direito de quem reclama o valor do Seguro DPVAT. 

Configurando-se a hipótese em indenização por morte, o valor do seguro 

obrigatório deve ser no teto estabelecido no inciso I do artigo 3º da Lei n. 

11.945/2009. (TJ-RO -  AC: 70003804920188220012 RO 

7000380-49.2018.822.0012, Data de Julgamento: 04/09/2019) APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE 

DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECLARAÇÃO DE ÚNICO 

HERDEIRO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. UNIÃO 

ESTÁVEL DEMONSTRADA. 1. O art. 5.º, caput, da lei n. 6194/74 determina 

que o pagamento do seguro DPVAT será devido mediante a prova do 

acidente e da lesão dele decorrente, que, no presente caso, foi 

devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos. 2. A 

ausência de apresentação de declaração de único herdeiro não afasta o 

dever da Apelante em indenizar, desde que satisfeitas as exigências da lei 

e demonstrada a legitimidade do requerente. 3. É dispensável a integração 

de todos herdeiros no polo ativo para pleitear a indenização decorrente de 

seguro obrigatório em razão de condição de credores solidários perante a 

seguradora, podendo qualquer um deles exigir o cumprimento da 

obrigação. 4. Descabida a alegação de ilegitimidade passiva da Apelada, 

companheira da vítima, eis que o conjunto probatório evidencia a 

existência de união estável entre a mesma e o de cujus, sendo legítima 

beneficiária para pleitear a indenização. 5. Recurso conhecido e 

desprovido em consonância com o parecer ministerial. (TJ-AM - AC: 

00001586620178044401 AM 0000158-66.2017.8.04.4401, Relator: Délcio 

Luís Santos, Data de Julgamento: 26/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data 

de Publicação: 30/08/2019) Dessa forma, rejeito esta preliminar, tendo em 
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vista a juntada de declaração de união estável e as certidões de 

nascimento, id. 18366014, comprovando a legitimidade das partes autoras. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. Os autores 

impetraram ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, eis que seu 

genitor, Joraci Lima da Cruz, fora vítima de acidente automobilístico em 

11.08.2016, o que resultou em sua morte, conforme consta da certidão de 

óbito e boletim de ocorrência, id. 18366020 e 18366014. Inicialmente, é 

importante salientar que a morte do genitor do requerente, restou 

devidamente comprovada nos autos, através da Certidão de Óbito no id. 

18366014, ao demonstrar a ocorrência do sinistro, razão pela qual é 

devido o pagamento da indenização, pois este se encontra condicionado 

somente à prova do acidente e dos danos dele decorrentes. Outrossim, 

comprovado está o grau de parentesco dos autores e seu genitor pelas 

certidões de nascimento acostadas ao id. 18366014. No que tange à 

indenização securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT será suficiente prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente “independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Ademais, a prova documental acostada 

aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar dos fatos e 

consequências, especialmente, a certidão de óbito, a qual comprova a 

veracidade da informação constante na inicial. Dessa forma, comprovado 

o óbito, o acidente automobilístico e grau de parentesco surge o dever de 

indenizar. Já em relação ao valor da indenização, o artigo 3º da Lei n. 

6.194/74, prevê que em caso de morte de vítima de acidente 

automobilístico, o valor da indenização securitária atingirá o teto máximo no 

valor de R$13.500,00. “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...] I –R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte;” Sobre o assunto o eg. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO 

ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO 

PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE 

LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)”. (TJMT - 

Apelação nº 109835/2013 - Classe CNJ - 198 - Comarca Capital – 6ª Câm. 

Cível – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – Julgamento: 26.03.2014). 

Friso, ainda, que para o caso de morte, como é a hipótese dos autos, o 

percentual é de 100%, sobre o qual deve incidir o cálculo da indenização. 

Ademais, com as alterações da Lei n. 6.194/1994, como acima 

mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor indenizatório ao 

salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: “Súmula 474/STJ: A indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez”. “Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela do 

Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008”. Assim, a indenização deve ser 

calculada na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 

1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelecendo que 

para a o resultado morte, como é o caso dos autos, o valor indenizatório 

será de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso em tela, 

conforme já demonstrado, a indenização deve corresponder a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.”. Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, ou seja, 

desde o evento danoso (Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

REsp 1483620/SC)[1], aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete 

a desvalorização da moeda. Já em relação a indenização por danos 

morais, verifica-se que o mero dissabor ocasionado pelo descumprimento 

de obrigação legal imposta à seguradora responsável pelo pagamento do 

seguro DPVAT, não configura ato lesivo a ensejar indenização por danos 

morais, portanto improcedente o pedido. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado. 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS que JEREMIAS SILVA DA CRUZ e JOESLEY VITOR 

SILVA DA CRUZ, menores de idade, representados por sua genitora 

MARIA VANUIRES SILVA, em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, 

desde a data do evento danoso (11.08.2016), com incidência de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, considerando que a autora 

decaiu de parte mínima dos pedidos, e com norte no que estabelece o 

parágrafo único do art. 86 do CPC, CONDENO ainda a Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no que estabelecem os 

arts. 85, § 2º e 86, §° único do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041906-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA OAB - MT23118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041906-80.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDUARDO DE PROENCA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTËNCIA DE 

RELAÑÁO JURÌDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO” ajuizada por EDUARDO DE 

PROENÇA em desfavor de BANCO BMG S.A. Para tanto, aduz a parte 

autora que o Banco requerido realizou descontos em sua folha de 

pagamento sem sua autorização. Alega que não possui qualquer relação 

jurídica com a requerida e não tem conhecimento do contrato que originou 

o débito. Alega que sofreu o desconto de 57 (cinquenta e sete) parcelas 

de R$ 184,77 (cento e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), 

referente ao contrato n. 222447750, sendo a ultima parcela quitada em 

05/07/2018. Assim, pretende a condenação do requerido em danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)e danos materiais no valor de R$ 

21.063,78 (vinte e um mil e sessenta e três reais e setenta e oito 

centavos). Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 
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apresentou contestação junto ao ID 26505241, arguindo a preliminar de 

prescrição, no mérito aduz a existência de contrato assinado pela parte 

autora; regularidade da contratação; inexistência de danos material e 

ausência de dano moral. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte autora mesmo intimada não impugnou a contestação. 

Oportunizado as partes apresentar provas, somente o requerido 

manifestou, pugnou pelo julgamento do feito (ID. 29427410). Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos, constato que as questões postas a julgamento se resumem a 

questões de direito e de fato, estas demonstráveis pela via documental, 

sendo desnecessária a produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, 

inciso I, CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito. De inicio, passo a 

análise da preliminar de prescrição suscitada pela parte requerida. Em que 

pese os judiciosos argumentos da parte requerida, tenho que não merece 

prosperar a alegação de prescrição. Isso porque, a modalidade contratual 

sub judice, a qual enseja cobrança mediante descontos mensais, 

caracteriza obrigação de índole sucessiva, não se aplicando, portanto, o 

prazo mencionado pela parte requerida. Para eventuais reclamações por 

falha na prestação de serviço nesta modalidade contratual, aplica-se o 

prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo art. 27 do CDC, 

mormente porque a causa de pedir versa sobre vício que a parte autora 

só tomou conhecimento tempo depois de firmar o contrato em tela. Assim, 

no caso em análise não há de se falar em prescrição do direito pretendido. 

Superada questão preliminar, passo a análise do mérito. Analisando a 

petição inaugural, verifico que a requerente aduz que não firmou nenhum 

contrato de empréstimo junto com o banco requerido, sustentando que os 

descontos efetuados em seu holerite são indevidos. No entanto, 

denota-se que a parte reclamada logrou êxito em comprovar a existência 

do contrato de n. 222447750 “Cédula de Crédito Bancário Operação de 

crédito: EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” em 

nome da parte reclamante no ID n. 26506237, em que consta a sua 

assinatura, acompanhado de seu comprovante de rendimentos e o mesmo 

documento de identificação juntado na inicial. Além do contrato 

devidamente assinado, colacionou “Carta para Renegociação com 

Liquidação de Saldo Devedor”, referente ao contrato de empréstimo n. 

219734804, bem como comprovantes de operações em que contam os 

valores liberados ao requerente. Dessa forma, não há dúvidas acerca da 

contratação do empréstimo pela parte autora, não havendo que se falar 

em fraude, sendo os débitos em sua folha de pagamento são oriundos de 

empréstimo contratado por ela com o banco demandado, inexiste desconto 

indevido. Cabe frisar, que mesmo intimada, a requerente não contestou o 

contrato apresentado, bem como quando oportunizado a produção de 

provas, quedou-se silente. Dessa feita, não restou caracterizado o vício 

de vontade ou vícios de consentimento, de sorte que o negócio jurídico 

atingiu os efeitos correspondentes, sem mácula ou nulidade. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. Incumbe ao embargante o ônus 

processual de comprovar os vícios de consentimento alegados na petição 

inicial. No caso concreto, não há qualquer elemento de prova capaz de 

apontar a ocorrência de erro substancial, dolo ou coação na contratação, 

razão pela qual não procede a pretensão de anulação do contrato. 

APELAÇÃO DESPROVIDA.”(Apelação Cível, Nº 70069543254, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em: 01-12-2016) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE 

AVAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO 

NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DO NEGÓCIO 

CONTRATADO. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70060067956, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 13/08/2014) Dessa feita, tem-se que a parte 

reclamada desincumbiu de apresentar fato impeditivo, modificativo e 

extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II), de maneira que 

ausente irregularidade ou nulidade, descabida a condenação por danos 

materiais ou morais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas. Publique-se. Intime-se .Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004993-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BIZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARILENE CARVALHO DOS SANTOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004993-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO BIZERRA DO NASCIMENTO, MARILENE CARVALHO DOS 

SANTOS NASCIMENTO REU: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 

348 - SPE LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAS C/C LUCRO CESSANTE ajuizada por 

ANTONIO BIZERRA DO NASCIMENTO e MARILENE CARVALHO DOS 

SANTOS NASCIMENTO em face de RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, devidamente qualificados nos autos. 

Alegaram as partes requerentes que, em 20 de fevereiro de 2015 

celebraram com a requerida o contrato particular de promessa de compra 

e venda da unidade residencial n. 86, Bloco 03, no empreendimento 

denominado “GOLDEN GREEN RESIDENCE”, pelo valor de R$ 327.327,55 

(trezentos e vinte e sete mil trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e 

cinco centavos). O valor foi pago em duas partes; Parte I – R$ 65.465,00 

(sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais): A – Sinal 

de: R$ 16.365,00 (dezesseis mil trezentos e sessenta e cinco reais), 

relativo à ENTRADA; B – 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, com 

primeiro vencimento em 20/03/2015, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais); C – 02 (dois) “balões” de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem 

pagos em 20/07/2015 e 20/11/2015 e; D – 01 (uma) parcela de R$ 

15.000,00 a ser paga em 20/01/2016; Parte II– R$ 261.862,55 (duzentos e 

sessenta e um mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco 

centavos): A – PARCELA ÚNICA através de financiamento adquirido pelos 

Requerentes junto a agente financeiro, a ser pago em 20/02/2016. 

Aduzem as partes requerentes que, o imóvel foi pago integralmente, mas 

até o momento não receberam o termo de quitação e, que a entrega do 

imóvel era para ser realizada em 29 de Fevereiro de 2016, a construtora 

se valeu do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), mas o imóvel 

foi entregue apenas em Julho de 2017, conforme o termo de recebimento 

das chaves. Em decorrência das irregularidades narradas na inicial, 

pretende as requerentes: I) Declarar nula o prazo de tolerância da 

clausula n. 7 e, consequentemente reconhecer o atraso na entrega do 

imóvel desde 29 de Fevereiro de 2016; II) Aplicar a clausula n. 07 item 01, 

a qual diz respeito a multa por mora do contrato a saber, 2% (dois por 

cento) do valor da obrigação em atraso, acrescido de 0,033% (trinta e três 

milésimos por cento) por dia de atraso ou 1% (um por cento) de juros ao 

mês, desde 29/02/2016, totaliza a multa de R$ 6.546,55 (seis mil 

quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) e multa 

mensal de R$ 3.273,27 (três mil duzentos e setenta e três reais e vinte e 

sete centavos); III) Indenização por danos morais. Instruiu a exordial com 

os documentos de id. 11986635 e ss. Recebida a ação à id. 1407880, foi 

determinada a citação da requerida e designada a audiência de 

conciliação. Regularmente citada (id. 14939252), a requerida apresentou 

contestação (id. 15810100), arguindo preliminarmente a suspensão do 

feito até o pronunciamento definitivo do c. STJ sobre as matérias 

discutidas nos autos – tema nº 970. No mérito, arguiu a entrega do imóvel 

no tempo convencionado, com a possibilidade de aplicação do prazo de 

tolerância e a demora na expedição do Habite-se pela Prefeitura, que não 

houve abusividade as clausulas contratuais, que é inaplicável a clausula 

moratória e que não há falha na prestação do serviço que acarrete 

indenização por danos morais. A réplica das partes requerente foi 

apresentada dentro do prazo, id. 19259046. Instadas as partes acerca da 
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produção de provas, a parte requerente apresentou termo de acordo (id. 

19823597) e a parte requerida rejeitou e suscitou o julgamento antecipado 

do mérito (id. 20363994). Os autos vieram conclusos. É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Trata-se de ação com indenização por 

danos morais e materiais, por qual a principal tese reside na alegação de 

atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda, e a 

cobrança indevida da cláusula de corretagem. Antes de adentrar ao 

mérito, faz-se necessário a analise da preliminar da suspensão do feito. 

PRELIMINAR - DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA PRESENTE AÇÃO 

ATÉ O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO C. STJ SOBRE AS MATÉRIAS 

DISCUTIDAS NOS AUTOS – TEMA Nº 970. Rejeito a preliminar, pois o REsp 

1.498.484 e o REsp 1.635.428 já foram julgados, com transito em julgado 

em 08/11/2019. Discutia-se a possibilidade de cumular a cláusula penal 

decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há 

atraso por parte da construtora. Fixou-se no tema 970, a seguinte tese: "A 

cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento 

tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao 

locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". Vejamos a 

ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. 

NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES 

ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE 

ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE 

INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. 

PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE 

INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. 

INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de 

indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida 

em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros 

cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 

1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). Portando, rejeito a preliminar, 

ante o julgamento do recurso repetitivo. Com relação ao Mérito não há 

duvidas de que na relação jurídica em comento incide o Código de Defesa 

do Consumidor (CDC), dada a evidência dos critérios objetivos disposto 

em Lei (fornecedor e consumidor) para configuração de tal relação, 

verbis: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

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

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

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

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

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

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

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

relações de caráter trabalhista.”. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final.” Não bastasse a evidência dos critérios objetivos, também 

assenta-se a vulnerabilidade do Autor frente ao Réu na relação ora 

retratada, mensurável através do próprio caso em concreto, que permite 

concluir tratar-se de um estado do sujeito mais fraco. Confere-se da 

doutrina de Cláudia Lima Marques: “após 14 anos de discussões, em 

2004, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo 

aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, 

exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo 

CDC” (MARQUES, Cláudia Lima et al. Manual de direito do consumidor, p. 

86). “o consumidor é vulnerável na medida em que não só não tem acesso 

ao sistema produtivo como não tem condições de conhecer seu 

funcionamento (não tem informações técnicas), nem de ter informações 

sobre o resultado, que são os produtos e serviços oferecidos” (Idem. pág. 

610). Da jurisprudência do STJ, apura-se precedente que dá enfoque ao 

preceito protecionista do CDC, justificando a aplicação de suas normas, 

mesmo na inocorrência do conceito objetivo de “destinatário final”, 

justamente para possibilitar o equilíbrio entre as partes (Teoria do Finalismo 

Aprofundado – cf. MARQUES, Cláudia Lima et al. Manual de direito do 

consumidor, p. 86), in verbis: “Direito do Consumidor. Recurso especial. 

Conceito de consumidor. Critério subjetivo ou finalista. Mitigação. Pessoa 

Jurídica. Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos 

autos. Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e 

composição do produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência. 

Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação do 

compromisso. Vício oculto. - A relação jurídica qualificada por ser "de 

consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica 

em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado 

(consumidor), e de um fornecedor, de outro.- Mesmo nas relações entre 

pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável 

vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, 

deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao 

consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de 

consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade 

de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do 

conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações 

entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique 

evidenciada a relação de consumo. - São equiparáveis a consumidor 

todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais 

abusivas.- Não se conhece de matéria levantada em sede de embargos de 

declaração, fora dos limites da lide (inovação recursal). Recurso especial 

não conhecido.”(Terceira Turma. REsp nº. 476428/SC. Rel. Min.: Nancy 

Andrighi. Dt. J.: 19/04/2005). Grifei. Assim, dada à presença dos critérios 

objetivos para configuração da relação de consumo – cf. Teoria Finalista – 

e também a reconhecida vulnerabilidade do Autor frente ao Réu – cf. 

Teoria do Finalismo Aprofundado –, mostra-se de imperiosa necessidade a 

aplicação de suas normas, por revestirem-se de natureza de ordem 

pública e interesse social (vide art. 1º, CDC). Com isso, faz com que 

imprima validade e eficácia ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, 

CF/88), já que, sendo o consumidor reconhecidamente a parte vulnerável 

nas relações de consumo (art. 4º, I, CDC), isso vai acarretar a 

necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os 

sujeitos dessas relações (consumidor e fornecedor), tratando os 

desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Com efeito, 

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TAXA DE 

CORRETAGEM. LEGITIMIDADE. CDC. APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. 

RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO. 

PERCENTUAL EXORBITANTE. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. 

COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE 

DE CORRETAGEM. NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. 

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO AUTOR. 

IMPOSIÇÃO À RÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1. A legitimidade das rés, no tocante à comissão de 

corretagem, revela-se imperiosa ante a alegação autoral de que o valor foi 

pago a título de “sinal” e diretamente às apelantes, ou seja, que não fora 

contratado o pagamento de comissão de corretagem; 2. Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor à demanda, já que as partes, deveras, 

confundem-se com os conceitos de consumidor e fornecedor descritos 

nos arts. 2º e 3º do CDC, na medida em que o autor adquire como 

destinatário final o imóvel comercializado pelas rés no mercado de 

consumo; (…)” (TJDF – 2ª TURMA CÍVEL – APC 20130111153433 – 

RELATORA: GISLENE PINHEIRO - PUBLICADO NO DJE : 03/07/2015 . PÁG.: 

341). Grifei. “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE 

BEM IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA E OUTROS PACTOS – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: NECESIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO DA LIDE – INCOMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO 

– MÉRITO – PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA – 

DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

– ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO 

PELOS ALUGUÉIS PAGOS DURANTE O PERÍODO DE ATRASO – 

CABIMENTO – TAXA DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA 

– JUROS DECORRENTES DO ATRASO DA OBRA – RESPONSABILIDADE 

DA CONSTRUTORA – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – 

CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

(…) A orientação jurisprudencial é no sentido de ser aplicável a norma 

especializada – Código de Defesa do Consumidor – quando a relação em 

litígio envolver compra e venda de imóveis feitas por pessoa jurídica 

(compromitente vendedor/fornecedor) a pessoa física (compromitente 

comprador/consumidor).(…)” (TJMT - AP 58449/2016, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 

15/03/2017, PUBLICADO NO DJE 23/03/2017). Assim sendo, definida a 

submissão da relação jurídica ao CDC, cabe decisão quanto à distribuição 

do ônus da prova, mormente o direito do consumidor à inversão do ônus 
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da prova, conforme previsão do inciso VIII do art. 6º do referido diploma 

legal. É certo que inciso VIII do art. 6º do referido diploma legal não retira a 

obrigação do autor em provar o fato constitutivo do seu direito. Via de 

regra, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º do Código de 

Defesa do Consumidor não tem aplicação automática, sendo 

imprescindível a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua 

hipossuficiência. Nesse sentido, o Colendo STJ já assentou: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. CRITÉRIO DO 

JUIZ. REEXAME DO CONTEXTO FÁCTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 7 

DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1. Em 

se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é 

automática, cabendo ao magistrado a análise da existência dos requisitos 

de hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das suas 

alegações, conforme estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2. Reconhecida no acórdão impugnado, com base 

nos elementos fácticos dos autos, a presença dos requisitos a ensejar a 

inversão do ônus da prova, rever tal situação, nesta instância especial, é 

inadmissível, pela incidência do enunciado nº 7 da Súmula do Superior 

Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - 

AgRg no Ag: 1102650 MG 2008/0223188-7, Relator: Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, Data de Julgamento: 15/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 02/02/2010). A dita hipossuficiência, segundo 

doutrina de James Eduardo Oliveira, “[…] diz respeito a determinada 

situação ou relação jurídica, frente à qual o consumidor apresenta traços 

de inferioridade técnica, cultural, econômica ou probatória em relação ao 

fornecedor.” (OLIVEIRA, James Eduardo. Código de defesa do 

consumidor: anotado e comentado. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009). 

Portanto, inverto o ônus da prova, em face da parte requerida. Efetuado o 

aludido apontamento, é certo ser necessário perseguir se houve ou não 

atraso na entrega do empreendimento em questão. Nesse sentido, há de 

se analisar a legalidade da cláusula que estabeleceu o prazo de entrega 

da obra e que estabeleceu a eventual tolerância. É necessário consignar 

que este Juízo possui entendimento de que a aludida cláusula, conhecida 

como “cláusula de tolerância” é válida, conforme reiterado pela 

jurisprudência pátria, não havendo, assim que se falar em ilegalidade e/ou 

nulidade, nem inobservância desta, in verbis: “(...) A cláusula firmada no 

contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias 

para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando 

trata-se de diversas unidades autônomas.” (TJMT - Ap 157405/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) No mesmo sentido, Ap 

85898/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015. A possibilidade de 

prorrogação de prazo de entrega da obra em contrato de compra e venda 

de imóvel na planta, como restou demonstrado, é de praxe no mercado 

imobiliário e se justifica em razão da atividade de construção civil estar 

sujeita às intempéries climáticas, falta ou atraso na entrega de material e 

dificuldade de contratação de mão de obra especializada. Por estas 

razões, a cláusula de tolerância em tela não se mostra abusiva e o atraso 

na entrega da obra até 180 (cento e oitenta) dias independe da 

comprovação da ocorrência da causa. Logo, a cláusula quinta referente 

ao prazo de tolerância é válida. Contudo o requerido informa que há um 

prazo mais 60 (sessenta) dias para a transmissão da posse, contato da 

data da conclusão da obra. Entretanto, o prazo de 60 (sessenta) dias 

após o prazo de tolerância é para ser efetuada a entrega das chaves do 

imóvel ao promitente comprador, e não acrescido ao prazo total da entrega 

do imóvel. Desse modo, o prazo final contratual da entrega do imóvel é 

Fevereiro de 2016, com o acréscimo do prazo de tolerância fica um prazo 

final para a entrega do imóvel de Agosto de 2016. Assim, o termo de 

recebimento das chaves e imissão na posse foi em Junho de 2017, sendo 

que esse deveria ter emitido em agosto de 2016. Desta forma, observa-se 

um evidente atraso de 10 (dez) meses na entrega do imóvel, configurando 

um ato ilícito por parte do requerido. Destarte, resta demonstrada a falha 

na prestação do serviço das requeridas, no que atine ao atraso na 

entrega da unidade habitacional, sendo a evidente responsabilidade 

objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos 

causados como dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao 

que passo a análise pormenorizada dos pedidos formulados pela autora. 

Com relação ao dano moral diante do descumprimento do contrato de 

forma injustificável, está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida 

dos autores, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser 

indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento 

cotidiano. Senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS 

CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL 

MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 

TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - 

DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS 

CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO 

NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo 

contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força 

maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave 

administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao 

promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel 

comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros 

cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova. Se o valor 

fixado para a reparação é adequado, limitando-se a compensar os 

transtornos extrapatrimoniais sem causar enriquecimento ilícito, não 

comporta redução (princípios da moderação e da razoabilidade). Havendo 

previsão expressa de prazo de tolerância de 180 dias para a entrega de 

apartamento em construção, a multa contratual é devida desde quando 

ultrapassado esse limite, e pode ser cumulada com lucros cessantes, em 

virtude da natureza moratória dessa cláusula penal. A vinculação da multa 

de mora à data de expedição do habite-se é inviável, pois a obtenção 

desse documento nem sempre coincide com a disponibilização física do 

bem ao promitente comprador, além do quê implicaria em transferência da 

responsabilidade da construtora a terceiro. A exceção do contrato não 

cumprido (art. 476 do Código Civil) não se aplica como justificativa para 

obstar a entrega das chaves se na promessa de compra e venda há 

previsão de quitação do saldo devedor por financiamento habitacional, o 

qual evidentemente depende do cumprimento das obrigações da 

incorporadora.” (TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos 

Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

17/06/2016) Negritei e grifei. “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA 

CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO: 

TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – CLÁUSULA PENAL SEM 

CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM 

DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BIS IN IDEM – 

INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE - 

COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL 

EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO 

– RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – FATO DO PRÍNCIPE COMO 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE - DANO 

MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Considerando-se que o interesse processual se alicerça no binômio 

necessidade/adequação, em que a necessidade se traduz na 

indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, (por meio do processo) 

para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se 

configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada 

para sanar o problema apresentado, conclui-se que a parte autora possui 

interesse de agir. Consta dos autos documentos que indicam, com clareza 

solar, a intenção das apelantes em coagir o apelado em assinar termo de 

renúncia de direitos para que lhe fosse entregue as chaves do imóvel, 

pois, cientes de que estavam em mora decorrente do atraso. Sob o prisma 

dos princípios que regem o equilíbrio contratual, a cláusula contratual que 

estipula penalidade de forma exclusiva ao consumidor adquirente do bem 

é, sem sombra de dúvida, abusiva, na dicção do art. 51, incisos IV e XII, do 

CDC. Prevendo o contrato a incidência de multa moratória para o caso de 

descumprimento contratual por parte do consumidor, a mesma multa 

deverá incidir, em reprimenda do fornecedor, caso seja deste a mora ou o 

inadimplemento. Pela aplicação do Princípio da Equidade entre as partes, 

não há que se falar em bis in idem ou enriquecimento ilícito. O STJ, já 

pacificou o entendimento de que, para casos específicos de compromisso 

de compra e venda de imóvel na planta, a presunção da existência de 

lucros cessantes decorre da impossibilidade de uso e locação de imóvel, 

em razão do atraso na sua entrega, circunstância essa que denotaria 
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presunção relativa do prejuízo do promitente-comprador. Se o serviço de 

corretagem foi contratado pela Construtora, a qual se beneficiou do 

serviço de intermediação, não pode repassar o ônus ao consumidor 

devido à ausência de previsão contratual e de informações claras sobre 

as despesas e sobre a responsabilidade, deste último, pelo pagamento. 

Para o reconhecimento de devolução em dobro de quantia indevidamente 

cobrada a título de comissão de corretagem, é necessária a prova de 

má-fé da construtora. Sem demonstração da existência de atuação estatal 

imprevisível, posterior ao contrato, apta a atingir, diretamente a relação 

contratual, não cabe invocar o fato do príncipe. A frustração e o 

adiamento de relevante projeto de vida (casa própria), afora os danos 

suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do 

consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do 

cotidiano, mas efetivo abalo suscetível de indenização.” (TJMT, Ap 

5102/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, 

Julgado Em 13/04/2016, Publicado No Dje 18/04/2016) Negritei e grifei Este 

fato, por si só, já autoriza o direito da autora na indenização por danos 

morais, já que teve violado seu direito, com relação ao ato ilícito praticado 

pela rés. Não custa observar também que com a vigência do Novo Código 

Civil Brasileiro o julgador deve estar atento à função social e a não 

onerosidade dos contratos, de molde a estabelecer um equilíbrio entre as 

partes, mormente visando não prejudicar a parte mais frágil. Destarte, 

resta demonstrada a falha na prestação do serviço da requerida, no que 

atine ao atraso na entrega da unidade habitacional, sendo a evidente 

responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também 

pelos danos causados como dispõe o art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ao que passo a análise pormenorizada dos pedidos 

formulados pelos autores. O atraso na efetiva entrega da obra gera direito 

ao requerente em ser indenizado moralmente, ante ao fato do mesmo ter 

sido alijado pela autora do direito à casa própria. No que concerne ao dano 

moral, pelo trazido à discussão e já amplamente dissertado linhas volvidas 

em relação ao manifesto atraso em relação a entrega do imóvel, entendo 

estar caracterizada a lesão moral do autor, pois necessitando de 

habitação e almejando obter um bem imóvel para atender ao sonho da 

casa própria, principalmente em razão do casamento que contraiu, teve 

frustradas suas pretensões e expectativas em virtude do inadimplemento 

contratual, ao que foi privados do direito social à moradia digna, 

acarretando prejuízo a sua honra e moral, pois suficiente para lhes atingir 

o patrimônio imaterial, causando-lhe repercussão negativa, trazendo-lhe 

frustração e padecimento. Nesse sentido a Jurisprudência: “RESCISÃO 

CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO NA 

ENTREGA DO BEM - CULPA DA CONSTRUTORA -DANO MORAL - 

INCIDÊNCIA. Em regra, o mero descumprimento do contrato não dá ensejo 

ao dano moral, porém este preceito pode ser afastado nos casos em que 

se verifica a ocorrência de exacerbada frustração e abalo psicológico. O 

inadimplemento da construtora que deixa de entregar o imóvel objeto do 

contrato causa um grave abalo psicológico, uma vez que frustra a 

expectativa de realizar o sonho da moradia própria. Essa violação exorbita 

o mero aborrecimento e repercute de forma negativa na dignidade 

humana, especificamente no direito constitucional à moradia” (TJMT – 5ª 

Câmara Cível - Apelação 0008793-56.1999.8.11.0041, Rel. DES.CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 07/12/2011) No mesmo sentido os 

seguintes julgados: Apelação 0005693-12.2005.8.11.0000, Rel. Des. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 18/04/2005 e Apelação 

0009147-52.2009.8.11.0002, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 

13/02/2013, e aqueles já mencionados na presente sentença. Isto é, sem 

dúvida, capaz de causar abalos psíquicos, constrangimentos 

desnecessários e desconforto espiritual que transcendem ao mero 

aborrecimento, configurando verdadeira violação aos direitos da 

personalidade. O dano é presumível, decorrendo dos fatos em si (in re 

ipsa). A responsabilidade é objetiva, de modo que independe da 

demonstração da culpa do agente. Passo, portanto, à fundamentação, no 

que tange à fixação do quantum, eis que presentes os pressupostos da 

responsabilidade civil, apresentando-se clara a obrigação de indenizar, 

que nada mais é do que a consequência jurídica do ato ilícito. A 

Constituição da República Federativa do Brasil, em seu título II, que trata 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, exprime no seu artigo 5º, inciso X, 

o seguinte, in verbis: “Art. 5º (...) X – são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;” Por 

este dispositivo, vê-se que o Constituinte concedeu o ressarcimento de 

todos os danos, pela própria natureza do texto – intimidade, vida privada, 

honra e imagem –, permitindo, por conseguinte, a aplicabilidade no 

presente feito. Ressalte-se, de início, que tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência divergem acerca da quantia ressarcitória em caso de dano 

moral. No entanto, estudos revelam que deve partir de um critério similar 

para casos parecidos e, além disso, apontam: a) não servir a indenização 

como enriquecimento injusto; b) não aceitar a tarifação; c) deixar de lado a 

indenização que toma como base uma porcentagem do dano patrimonial; 

d) não deixar a fixação ao mero prudente arbítrio; e) diferenciar o 

montante segundo a gravidade do dano; f) atentar às peculiaridades do 

caso: da vítima e do ofensor; g) harmonização das reparações em casos 

semelhantes; h) considerar os prazeres compensatórios e; i) as somas a 

serem pagas devem observar o contexto econômico do País e o geral 

standard de vida. Já se pretendeu que à fixação do valor fosse aplicado 

analogicamente o estabelecido no artigo 52 c/c art. 51, da Lei da Imprensa; 

ou de acordo com o limite estabelecido pelo Código Brasileiro de 

Telecomunicações. No entanto, além de se tratar de analogia, vemos que é 

uma tarifação, pois despersonaliza e desumaniza um tema tão delicado, 

atinente a direito da personalidade. Tenho que, para avaliação do dano, 

deve ser afastada a hipótese de porcentagem, mesmo porque, se mostra 

impossível em caso de dano moral puro. Mas a realidade, tanto doutrinária 

quanto jurisprudencial nos conduz a não aceitar uma simples indenização 

simbólica. É certo que o dinheiro possui um valor compensatório que 

permite ao autor algumas satisfações, porém, a prudência tem que 

prevalecer. Entendo razoável que se arbitre a indenização no importe de 

R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral. Com relação à aplicação 

da cláusula 7.1 do instrumento particular pactua, esta é bem clara ao 

referir a Promitente Vendedora quando não concluir a obra nos prazo e 

termos previstos em contrato, ficará obrigada a pagar ao Promissários 

Compradores uma pena convencional. Vejamos a clausula; 7.1- Havendo 

atraso injustificável na conclusão das obras, ocasionando por culpa 

exclusiva da VENDEDORA, e decorrido o prazo de tolerância de 180 

(cento e oitenta) dias, o COMPRADOR fará jus a uma multa compensatória 

no importe de 2% (dois por cento), mesmo momento em que passará a ser 

computado juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês (pro-rata), 

ambos incidentes sobre o valor já pago do preço pelo COMPRADOR. 

Tendo em vista o atraso injustificado da entrega do imóvel e em nome do 

principio do Pacta Sunt Servanda, onde o contrato faz lei entre as partes, 

é plenamente possível à aplicação da multa de 2%, com juros de mora de 

0,5 % ao mês, ficando assim; I) Multa penal compensatória de 2% de R$ 

327.327,55 = R$ 6.546,64; No que tange a aplicação da clausula 6.c, 

entendo que no caso em questão não será invertida, pois já há uma 

clausula penal moratória pactuado nos autos em face da promitente 

vendedora, não há razões para aplicar-se outra. ANTE O EXPOSTO, 

considerando toda a fundamentação fática e jurídica acima exposta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para: a) Condenar a requerida ao pagamento da multa penal da clausula 

7.1, no montante de R$ 6.546,64 (seis mil e quinhentos e quarenta e seis 

reais e sessenta e quatro centavos) e juros de 0,5%, atualizado desde o 

efetivo dano e correção monetária pelo INPC até o efetivo pagamento; b) 

Condenar a requerida ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - 

Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação; Face à sucumbência na parte mínima do pedido, condeno a 

requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. 

P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da 

CNGC, arquivando-se e dando-se baixa. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011754-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PEREIRA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011754-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUZIA PEREIRA PERES REU: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E 

COMERCIO S/A Vistos etc., Cuida-se de Ação de Ressarcimento Por 

repetição de Indébito com Pedido Liminar de Tutela de Urgência c/c 

Indenização por Dano Moral ajuizada por LUZIA PEREIRA PERES em face 

de CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO S/A, ambos 

devidamente qualificados. Sustenta a autora que realizou uma compra de 

uma televisão e um ventilador junto o requerido no valor de R$ 815,20 

(oitocentos e quinze reais e vinte centavos), parcelado em 10 (dez) vezes 

de R$ 81,52 (oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Alega que 

após efetuar o pagamento, verificou através do comprovante que o valor 

pago foi de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais e vinte centavos), 

parcelados em dez vezes. Narra que no mesmo instante questionou o 

vendedor, sendo que foi informada que foi emitida ordem de estorno do 

crédito do valor indevido, e que deveria realizar novo pagamento no valor 

acordado de R$ 815,20 (oitocentos e quinze reais e vinte centavos), o que 

assim o fez. Aduz que a requerida não cumpriu com o avençado e não 

realizou a comunicação do cancelamento da primeira compra, sendo que 

tentou resolver o problema administrativamente, porém sem sucesso. 

Alega que está sofrendo cobrança em duplicidade, nos valores de R$ 

81,52 e R$ 92,02. Assim, requer liminarmente a suspensão da cobrança 

da parcela de R$ 92,20 (noventa e dois reais e vinte centavos), no mérito 

requer a repetição do indébito em dobro consistente em restituir as 

parcelas cobradas e recebidas indevidamente, bem como a condenação 

da requerida no pagamento de 10 (dez) salários mínimos a título de danos 

morais. O pedido liminar foi deferido (ID. 13851207). A requerida 

apresentou contestação (ID. 15034329), sustentou que não houve 

cometimento de ato ilícito e a inexistência de danos morais. Comprovante 

de cumprimento de liminar (ID. 15629995). Impugnação à contestação no ID 

17963216. A requerida apresentou proposta de acordo (ID. 18382284), a 

parte autora recusou a proposta e pugnou pelo julgamento do feito (ID. 

21954283). Vieram os autos conclusos. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, 

I, do CPC. Registro que o caso dos autos enquadra-se como relação de 

consumo, pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o fornecedor 

de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma Consumerista e o 

consumidor, ou seja, o autor da ação. Inicialmente, cabe trazer a baila o 

disposto no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Pois bem, 

compulsando os autos, denota-se através dos documentos anexos a 

inicial, ser incontroverso o equívoco cometido por parte da empresa 

requerida, ocasionando débito de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) 

excedentes ao valor real da compra realizada pela autora. Ademais, 

verifico que no momento da constatação do equivoco, podendo restituir a 

autora imediatamente o valor indevidamente debitado através de estorno, 

não o fez, sendo que somente após decisão judicial proferida nestes 

autos é que o requerido efetivou o estorno dos valores debitados a mais, 

deixando a autora todos os transtornos da cobrança em duplicidade em 

seu cartão de crédito até a quinta parcela. Assim, no caso em tela 

aplica-se a responsabilidade da ré a teoria do risco profissional, segundo 

a qual todos aqueles que se dediquem a atividade comercial e empresarial 

devem responsabilizar-se efetivamente pelos danos causados, só 

podendo ser elidida mediante a comprovação de culpa da vítima, de caso 

fortuito ou força maior. Uma empresa do porte da requerida, que fornece 

bens e serviços e aufere lucro, deve assumir o risco dos danos que vier a 

causar por si ou por seus prepostos, não havendo nos autos qualquer 

prova de culpa exclusiva do autor e tampouco de ocorrência de caso 

fortuito ou força maior. Deve, portanto, a requerida assumir os riscos a 

que está exposta no mercado de consumo, devendo arcar com as 

consequências pelo evento danoso, assim como dispõem os artigos 186 

do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A conduta da 

requerida ensejou cobrança indevida de débitos, essa circunstância, por 

si só, enseja a responsabilização, quanto mais a indenização. De rigor, 

portanto, a procedência da ação, no sentido de se responsabilizar a 

requerida pelos irregulares débitos. No que tange ao pedido de restituição 

dos valores, evidente que o autor não foi ressarcido do valor pago 

equivocadamente, cabendo à ré a repetição na forma simples por não se 

confundir o pagamento realizado mediante o uso de cartão com a 

realização de cobrança pela empresa, descabido assim a incidência do 

paragrafo único do artigo 42 do CDC. Em relação ao dano moral, embora 

não tenha havido negativação do nome da autora, é inequívoco que, diante 

da conduta da ré, a autora experimentou dissabores que extrapolam o 

mero aborrecimento, pelo esforço e tempo perdidos na tentativa de 

solução do problema. Verifica-se que a demandante teve sua vida pessoal 

afetada pelas providências que precisou tomar, inócuas antes da 

propositura da ação, ademais ajuizar uma ação está abrangido pelo 

cotidiano, já que a própria procura de solução junto ao Poder Judiciário, 

por si só, é desgastante e extrapola uma atividade normal. O caso em 

análise impõe situação gravosa além do mero aborrecimento e 

caracterizadora do dano moral. O arbitramento, contudo, deve observar o 

princípio da lógica do razoável e não pode constituir fonte de 

enriquecimento sem justa causa, tendo de ser fixado em patamar 

compatível com a reprovabilidade da conduta, levando-se também em 

conta o caráter preventivo/pedagógico/punitivo do instituto. Cabe 

consignar que em recente precedente, o Superior Tribunal de Justiça 

estabeleceu que a fixação dos danos morais deve atender a um critério 

bifásico, analisando-se, em um primeiro momento, o interesse jurídico 

lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da 

matéria. Em seguida, deverá o valor ser adequado as circunstâncias do 

caso concreto, tais como a gravidade do fato em si, culpabilidade do 

agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes, 

chegando-se, então, a um valor definitivo da indenização. (vide REsp 

1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016). Dessa forma, atento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação fática 

apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, os 

prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a indenização 

pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se razoável a 

fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para confirmar a liminar 

deferida nestes autos, CONDENAR a parte requerida a restituir de forma 

simples os valores descontados indevidamente do cartão de crédito da 

parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso 

e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a 

citação; e CONDENAR a requerida a pagar a parte autora, a título de danos 

morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ). 

Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito
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SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 07.07.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos, ids. 18724772; 18724777; 18724778; 18724779; 18724780. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

21601511) arguindo preliminarmente: I – Da Necessidade de Adequação 

do Valor da Causa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora não apresentou impugnação à 

contestação. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

22067625. As partes se manifestaram acerca do laudo pericial, ids. 

22416085 e 31293522. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. 

O valor da causa R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) condiz com a 

pretensão deduzida pela parte, conforme se denota ao id. 18724777. O 

pedido da inicial é claro ao estipular que a parte tem a pretensão de 

auferir, o valor máximo estipulado pela tabela do seguro Dpvat, PODENDO 

chegar ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

dependendo do resultado da perícia para aferição da proporção da 

invalidez. Desta feita, Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência do 

SAMU (id. 18725091), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, a Certidão de Ocorrência do SAMU possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (id. 

22067625). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.07.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

outornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dentre os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional 

completa de qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares 

(Parciais) Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais 

Percentuais das Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou 

da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa 

da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer 

a Lei nº 6.194: “Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 
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(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).(Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a) qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): OMBRO ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: [ ] disfunções apenas 

temporárias [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) 

VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a 

quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais 

susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) 

anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o 

anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão OMBRO 

ESQUERDO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional de um dos ombros 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% 

sobre R$ 3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAYANE SKARLETH 

RIBEIRO TAQUES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (07.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, os quais fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais) com espeque no que estabelecem os arts. 85, § 2º e 86, §° 

único do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Restam as partes advertidas, desde logo, que a 

oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com 

efeitos infringentes que forem considerados manifestamente protelatórios 

lhes sujeitará a imposição da multa prevista no § 2º artigo 1.026 do Código 

de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data 

registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005130-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BEZERRA ALCANTARA (REQUERENTE)

MICHELLEN SANTOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA OAB - MS20065 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005130-81.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANILO BEZERRA ALCANTARA, MICHELLEN SANTOS DE 

CARVALHO REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos Trata-se 

de ação indenizatória por danos morais proposta por DANILO BEZERRA 

ALCÂNTARA e MICHELLEN SANTOS DE CARVALHO, em face de LATAM 

AIRLINES GROUP S/A todos qualificados nos autos, na qual alegou, em 

síntese, que adquiriram passagens aéreas de ida e volta, partindo da 

cidade de Cuiabá/MT no dia 13/11/2018, com destino final na cidade de 

Fortaleza/CE, e com o retorno no dia 20/11/2018. Aduzem os requerentes 

que no trecho de ida fizeram uma conexão em Brasília/DF para depois 

chegarem ao destino final, onde estava programado sair de Cuiabá/MT 

20h25min e chegar em Brasília/DF em 23h50min, contudo no primeiro 

trecho Cuiabá/MT a Brasília/DF houve atraso e o voo só saiu as 21h24min 

e chegou na conexão às 23h52min perdendo-a. Informam que, em razão 

da perda da conexão se dirigiram ao guichê da empresa, o preposto da 

empresa informou que só teria voo para o outro dia (14/11/2018) e 

acomodação em hotel não seria possível, pois os hotéis conveniados 

estavam lotados e não foi fornecida alimentação. Os requerentes 

permaneceram no aeroporto sete horas, das 23h52min até as 07h50min 

do outro dia quando pegaram outro voo. Por fim, requereu a procedência 

da ação para a configuração dos danos morais. Recebimento da inicial (id. 

17877616) determinando a citação da parte requerida, designando 

audiência de conciliação e concedendo os benefícios da justiça gratuita. A 

requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A apresentou sua contestação (id. 

20395732). No mérito alegou que ocorreram problemas mecânicos na 

aeronave, um imprevisto, por isso, houve o atraso no voo e não houve 

conduta negligente. Aduziu, ainda, que acomodou os requerentes nem 
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hotel. Com a contestação vieram os documentos (id. 20395733 e ss). 

Devidamente apresenta a impugnação, as partes permaneceram inertes 

(id. 28150708). As partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito 

(id. 28483239 e 28735769). Os autos vieram conclusos. É o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, ressalto que passo ao 

julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, notadamente em razão da inércia das partes em 

especificar interesse na produção de provas. Outrossim, o julgamento 

antecipado da causa vertente não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, evitando-se que a causa tenha seu 

desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada 

celeridade processual. Necessário consignar que o Juiz é o destinatário 

da prova, cabendo a ele, portanto, deliberar sobre a necessidade da 

produção de outras provas. Com efeito, “Se a parte não requerer a 

produção de provas sobre determinados fatos relativos a direitos 

disponíveis, não lhe é lícito alegar cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado” (STJ – 4ª Turma, Resp. 9.077 – RS, rel. Min. Sávio de 

Figueiredo, j. 25.2.92, não conheceram, v.u, DJU. 30-3-92, p. 3.992) “Não 

há como opor-se ao julgamento antecipado da lide se o recorrente 

limitou-se, em sua contestação, a formular defesa genérica contra a inicial, 

sem protestar, sequer, pela realização de provas especificamente” (STJ – 

3ª Turma – Resp. 3.416 – RS, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 14.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17-9-90, p. 9.509). “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de 

defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a 

produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que 

cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que 

considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o 

acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do 

conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 

7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no 

AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/03/2015). “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). Assim, 

com esteio nos ensinamentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais 

Superiores, diante das provas já produzidas nos autos passo ao 

julgamento antecipado da lide nessa oportunidade, na medida em que o 

feito encontra-se inserido na Meta 2/CNJ, sendo certo que tal hipótese dá 

ensejo a inobservância da ordem cronológica, na estia do que preconiza o 

art. 12, § 2º, VII do CPC. Trata-se de ação de indenização em razão de 

eventual ato ilícito praticado pela requerida, consistente no cancelamento 

do voo do autor. Registro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se 

como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, 

naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma 

Consumerista e o consumidor, ou seja, o autor da ação. Notadamente no 

presente caso, o autor, como vítima, é consumidor equiparado, para 

efeitos legais, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do 

Consumidor, que rege as obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios 

por insegurança advindos tanto dos produtos como da prestação dos 

serviços ofertados no mercado de consumo. Nesse mesmo sentido, 

preleciona a eminente doutrinadora CLÁUDIA LIMA MARQUES[1]: “Logo, 

basta ser vítima de um produto ou serviço para ser privilegiado com a 

posição de consumidor legalmente protegido pelas normas sobre 

responsabilidade objetiva pelo fato do produto (ou do serviço) presentes 

no CDC.” Observe-se, ademais, que os artigos 186 e 927 do Código Civil 

dispõem sobre cláusula geral para estabelecer o dever de indenizar, 

adotando a teoria subjetiva da responsabilidade civil e fixando os 

elementos da responsabilização: a conduta ilícita, a culpa, o dano e o nexo 

causal. Nesse sentido, deve ser relembrado que a responsabilidade em 

discussão nos autos é objetiva, sendo desnecessário perquerir dolo ou 

culpa. Ademais, incide nos autos o regime especial de responsabilidade 

civil previsto no microssistema do consumidor (artigos 12 e 14 do Código 

de Defesa do Consumidor), no qual a fonte de imputação da conduta ao 

seu causador é a Lei e não a culpa. Invoco, novamente o magistério de 

CLÁUDIA LIMA MARQUES [2], para quem: “O CDC para alcançar esse fim 

(o ressarcimento das vítimas dos danos) afasta-se do conceito de culpa e 

evolui no art. 12, para uma responsabilidade objetiva, do tipo conhecido na 

Europa como responsabilidade ‘não-culposa’.” É pacífico o entendimento 

quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações 

entre passageiro e empresas aéreas, por se tratar de típica relação de 

consumo, sendo certo que o STJ[3] possui entendimento tranquilo no 

sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 

8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas 

posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), 

ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica subordinando-se, portanto, ao 

Código Consumerista. Com efeito, EMBARGOS INFRINGENTES. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. 

TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE CARGA. INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - A reparação de danos pelo 

extravio de carga em transporte aéreo rege-se pelo Código de Defesa do 

Consumidor, sendo descabida a pretensão de ver-se obedecida a 

disciplina do Código Brasileiro de Aeronáutica, porquanto não mais 

subsistem as regras limitadoras da indenização tarifada, em face da 

edição do Código Consumerista, que constitui lei própria, específica, 

exclusiva e de inarredável aplicação quando caracterizada a relação 

jurídica de consumo, devendo, pois, prevalecer as suas disposições, que 

ordenam a reparação ampla, efetiva e integral. II - A seguradora da 

empresa aérea transportadora responde pelo valor da condenação em 

regresso, de acordo com as normas disciplinadoras da denunciação da 

lide. III - Embargos infringentes improvidos. (Embargos Infringentes na APC 

nº 20040110352796 (244175), 1ª Câmara Cível do TJDFT, Rel. Nívio 

Gonçalves. j. 19.04.2006, unânime, DJU 16.05.2006). TJPR-039828) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

DANOS MORAIS - OVERBOOKING - EXTRAVIO DE BAGAGENS EM 

VIAGEM AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PREVALÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DA AERONÁUTICA E DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - ABALO MORAL PRESUMIDO - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. Independente de culpa 

concorrente de terceiro, o Requerido responde pela obrigação contratual 

de proporcionar uma viagem tranqüila e segura ao passageiro e à sua 

bagagem. 2. AS NORMAS CONSUMERISTAS PREVALECEM EM RELAÇÃO 

AO CÓDIGO DA AERONÁUTICA POR TEREM FUNDAMENTO NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E POR A NORMA POSTERIOR DERROGAR A 

ANTERIOR NO QUE FOR INCOMPATÍVEL. 3. A indenização devida em 

razão do extravio de bagagens deve ser integral, não se limitando aos 

parâmetros tarifários da Convenção de Varsóvia. 4. O dano moral 

experimentado pelo Autor que teve suas bagagens extraviadas, 

caracteriza a responsabilidade de indenizar. Inteligência do art. 734 do 

Código Civil Brasileiro. 5. O dano moral independe de prova do prejuízo, 

ademais, evidente o abalo emocional suportado pelo passageiro em razão 

do extravio das bagagens. 6. Mantém-se o quantum indenizatório 

prudentemente fixado pelo Magistrado Singular, uma vez que 

consideradas as circunstâncias do caso, configura-se como equilibrado e 

necessário para que a resposta do Poder Judiciário seja efetiva e justa. 

Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 0420584-5 (6068), 

9ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin. j. 13.09.2007, 

unânime – grifo nosso). RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO E ATRASO PARA NOVO 

EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA, PRESTADORA DE SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO DA TESE DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 

PELO FATO DE TER O AUTOR ACEITADO EMBARCAR EM OUTRO VÔO. 

Configura dano moral o cancelamento de vôo se este for comunicado 

somente quando da chegada do passageiro para realizar o check in, e a 

sua transferência para o dia seguinte, não amenizando o constrangimento 

a hospedagem por conta da companhia aérea. Não pode constituir causa 

excludente o simples problema operacional, que, aliás, não foi identificado. 

Não pode o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalecer sobre a lei 

consumerista. Sentença de procedência que se mantém. Fixação, de 

ofício, dos juros legais, na forma do artigo 293, do CPC. Recurso a que se 

nega provimento. (Apelação Cível nº 2006.001.49474, 7ª Câmara Cível do 

TJRJ, Rel. Ismênio Pereira de Castro. j. 25.07.2007). Estabelecidas as 

aludidas premissas, é de se registrar, ainda, que com relação ao atraso do 

voo e a perda da conexão, tal aspecto é incontroverso e confessado nos 

autos pela requerida Latam Airlines, devendo, neste sentido nos atermos à 
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seguinte assertiva da requerida: “(...) Ocorre que no dia do voo do 

Requerente, aconteceu um problema técnico na aeronave, ou seja, um 

imprevisto de manutenção. Após verificação do problema pela equipe de 

manutenção, foi informado que o voo deveria ser reprogramado. (...)”. 

Evidente, portanto, que houve atraso no primeiro trecho do voo e, 

consequente cancelamento do segundo trecho do voo dos requerentes. 

Insta, entretanto, perquirir se a “manutenção extraordinária da aeronave” 

caracteriza ou não motivo de força maior, apta a excluir a 

responsabilidade do requerido por eventuais danos suportados pelo autor. 

Pois bem, visando comprovar o referido aspecto a requerida qual não 

comprova que a aeronave teve problemas técnicos e nem que as partes 

fora acomodadas em um hotel. A requerida alegou que o atraso ocorreu 

em decorrência de problema mecânico na aeronave que faria o voo do 

requerente, alegando força maior em sua defesa. Entretanto a 

documentação carreada aos autos não confirma a hipótese. Em situação 

similar o STJ assentou o seguinte: “(...) II - De igual forma, subsiste 

orientação da E. Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de 

problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de caso 

fortuito ou de força maior", de modo que "cabe indenização a título de 

dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da 

demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo 

passageiro, não se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n. 

442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). III - 

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido também 

em parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a 

indenização por dano material em R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao 

dano moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis a contar da data da 

decisão do recurso especial.” (STJ - Resp 612817/MA -Relator Ministro 

Hélio Quaglia Barbosa - Data da Publicação:08/10/2007 – grifo nosso). Por 

outro lado, aplica-se à espécie a teoria do risco do empreendimento, 

segundo a qual “todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder 

pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a realizar atividade de produzir, distribuir e comercializar produtos ou 

executar determinados serviços”. (Apelação Cível nº 2003.001.25550, 14ª 

Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Maria Henriqueta Lobo. j. 09.12.2003). 

Com efeito, “(...) 1- A falha mecânica na aeronave, a ensejar a 

necessidade de manutenção não programada (a partir do qual se deram 

os sucessivos atrasos e contratempos a que submetidos os autores), 

qualifica-se como fortuito interno, daí porque não se presta, 

diferentemente do fortuito externo, a exonerar o transportador do dever 

de promover a justa indenização dos danos causados. 2- O atraso ou 

cancelamento de voo em decorrência da falha da prestação do serviço da 

transportadora ré enseja a configuração de dano moral, desbordando da 

esfera do mero dissabor cotidiano. ‘Quantum’ indenizatório mantido, 

conforme fixado na sentença, ante a ausência de pedido sucessivo da ré 

com vistas a sua minoração. Recurso de apelação desprovido.” (TJRS - 

Apelação Cível Nº 70068974674, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 16/06/2016 – grifo nosso) 

Destarte, a prova produzida nos autos se revela imprestável para a 

comprovação de motivo de força maior, sendo certo que, no presente 

caso, a empresa requerida não se desincumbiu de seu ônus de provar o 

fato modificativo ou extintivo do direito do autor, alegado em contestação. 

Logo, inaplicáveis as excludentes de responsabilidade decorrentes de 

motivo de força maior, previstas no artigo 393, 734 e 737, todos do Código 

Civil e no artigo 256, § 1º, alínea b, do Código Brasileiro de Aeronáutica. O 

caso narrado nos autos evidentemente cuida-se de relação de consumo. 

Na esteira do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre fruição e riscos”. Nessa seara, para se configurar o 

dever de indenizar, basta a existência concorrente de dois elementos: a) o 

dano efetivo, moral e/ou patrimonial; e, b) o nexo causal entre o defeito do 

serviço e a lesão sofrida pelo consumidor. A responsabilidade objetiva do 

transportador aéreo resulta também da interpretação sistemática dos 

artigos 21, inciso XII, alínea “c” e 37, § 6.º, ambos da Constituição Federal, 

uma vez que a exploração do transporte aéreo traduz atribuição privativa 

do Poder Público da União que pode ser cometido ao particular, por 

autorização, concessão ou permissão. O descumprimento do contrato de 

transporte ou falha na prestação do serviço contratado, consubstanciado 

no cancelamento do voo escala e sua realocação somente em voo do 

próximo dia sem qualquer acomodação da ensejo ao dever de indenizar o 

dano moral causado ao passageiro. Lembrando da responsabilidade 

solidaria das prestadoras de serviços, observância das regras dos 

artigos 7º, p.ú e 25, §1º do CDC. Com isso, há que se falar em 

inocorrência de danos morais ao autor. O cancelamento do voo e a 

posterior realocação em voo só no dia seguinte causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, pois a parte requerente foi 

surpreendida com a deficiente prestação de serviço, revelando extrema 

desconsideração da transportadora para com seus passageiros. Com 

efeito, há evidente desrespeito a direito de personalidade, não só à 

tranquilidade psíquica, nesse sentido; RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VÔO. PERDA DE CONEXÃO. 1. A 

companhia aérea não pode cancelar de forma injustificada o vôo. 

Alegação de força maior que não restou comprovada. 2. Danos materiais 

e morais fixados de forma adequada. Negado provimento ao recurso. 

(Recurso Cível n.º 71002082550, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 15/10/2009). EMENTA: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

ATRASO DE VÔO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRESTAR 

ASSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE 

INDENIZATÓRIO MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A 

CONTAR DA CITAÇÃO. 1. O reconhecimento de que o atraso do vôo das 

autoras ocorreu apenas alguns dias depois do acidente com o avião da 

empresa TAM (acontecido em 17/07/2007), ocasionando o fechamento 

temporário do aeroporto Congonhas em São Paulo e grande 

congestionamento, não exime a ré da obrigação de prestar a devida 

assistência. 2. Portanto, havendo atraso de vôo superior a quatro horas, 

no caso de aproximadamente 12 horas e não sendo pela Companhia 

Aérea prestada assistência devida aos passageiros, caracteriza-se a 

violação a direito de personalidade, passível de indenização por dano 

moral. Se força maior houve quanto à ocorrência do atraso, tal não se 

verificou pela omissão na prestação de assistência aos passageiros. 3. 

Havendo desrespeito a direito de personalidade, não só à tranqüilidade 

psíquica, mas também às mais comezinhas necessidades de higiene, 

alimentação, repouso etc. que não restaram atendidas pela omissão da 

Companhia Aérea, cabível a indenização por dano morais. 4. O quantum 

indenizatório fixado na sentença em relação aos danos morais de R$ 

3.000,00 para cada uma das autoras merece ser mantido, visto que 

adequados aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e também 

aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em demandas 

similares. 5. Os juros moratórios, em atenção ao disposto no art. 219, do 

CPC, são computados a contar da data da citação e não da do 

arbitramento, como sustentado pela recorrente. Sentença confirmada por 

seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS: Recurso Cível Nº 

71001800713, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 29/01/2009). EMENTA: 

APELAÇÃO-CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VÔO. ALEGAÇÃO DE FORÇA 

MAIOR. ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS 

INDENIZÁVEIS. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. - Embora a empresa demandada invoque a 

especialidade do Código Brasileiro de Aeronáutica, por se tratar de 

relação de consumo (art. 3º, §2º, CDC), esta norma não subsiste à raiz 

constitucional, expressa como garantia fundamental, do Código de Defesa 

do Consumidor (art. 5o, inc. XXXII, CF). - A empresa transportadora, desde 

o início da relação de transporte até o término da mesma, está adstrita ao 

cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se incluem 

as obrigações de transportar o consumidor ao destino na forma como 

contratado, ou seja, no dia e hora acertados quando da celebração do 

contrato pela compra da passagem aérea, bem como transportar a 

bagagem ao destino contratado. Se da inobservância dessa obrigação 

sobrevieram danos ao passageiro, surge o dever de indenizar. - 

Indenização por dano material. Quantum. Ao listar os seus bens 

extraviados, atribuindo-lhes valores, o autor deduziu alegação verossímil e 

razoável, compatível com as suas circunstâncias e a conformação do 

caso concreto. Acolhidos os valores apontados na inicial. - Indenização 

por dano moral. Incidente o CDC ao caso, a regra é de reparação integral e 

efetiva do dano (material e moral) sofrido pelo consumidor. Afirmar que o 

dano moral sofrido pela parte não é indenizável é ir de encontro e negar 

vigência à própria norma constitucional esculpida no art. 5º, inc. X, da CF, 

que assegura à pessoa o direito fundamental a essa reparação. Não há 
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qualquer dúvida de que os fatos descritos no processo geram direito à 

indenização por dano moral, por ultrapassarem os limites do mero 

dissabor. Além de perder muitos pertences pessoais, o demandante 

experimentou a angústia de angústia de chegar a seu destino tendo 

apenas a roupa do corpo, aguardando em vão o dia inteiro no aeroporto a 

localização de sua bagagem, deixando de cumprir os compromissos 

profissionais que motivaram a viagem, sem que lhe fosse devolvida a 

mala. Quantum. Mantido o valor fixado, R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois 

condizente com a gravidade da conduta da companhia aérea demandada, 

com a extensão dos danos experimentados pela parte e com a 

capacidade econômica de ambas. O valor, assim, se mostra suficiente 

para amenizar a dor e o sofrimento do ofendido, sem lhe causar 

enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no 

sentido de induzir a ré a tomar uma postura mais diligente quando da 

prestação de seus serviços. Apelo desprovido. Por maioria. (Apelação 

Cível Nº 70018353037, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 18/12/2008). 

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO E 

CANCELAMENTO DE VÔO. 1- Dever de indenizar: para a caracterização 

do dever de indenizar, não basta a existência de conduta, nexo de 

causalidade e dano, é necessário, ainda, que o obrar empreendido 

ultrapasse os lindes jurídicos, para ressoar seus efeitos no terreno da 

antijuridicidade, retrato reproduzido nos autos em apreço. 2- Revés moral: 

as evidências fáticas declinadas nos autos comprovam o revés moral 

experimentado pelos passageiros, porquanto estes enfrentaram situação 

desalentadora e embaraçosa com o cancelamento do vôo contratado e 

falta de atendimento adequado, por força da imprevidência e falta de zelo 

da empresa aérea. 3- "Quantum" indenizatório: fixação de valor 

indenizatório no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que não se 

apresenta compatível com o cenário fático-jurídico desenhado nos autos e 

com a equação função pedagógica x enriquecimento injustificado, 

confiada à condenação por revés moral. Majoração para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a cada demandante, sopesadas as circunstâncias do 

caso. 3- Danos materiais: ausente impugnação específica da empresa 

aérea, imperioso o ressarcimento. 4- Juros de mora: incidem os juros de 

mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. 

Apelo da demandada provido, em parte. Apelo dos autores provido. 

(Apelação Cível Nº 70055873343, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

10/10/2013) (TJ-RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de 

Julgamento: 10/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível) Assim, as 

aflições e transtornos enfrentados pelo autor certamente fogem à 

condição de mero dissabor próprio do dia-a-dia, constituindo verdadeiro 

dano moral indenizável, e nesse sentido, é interessante consignarmos a 

seguinte lição: “(...) O cancelamento de vôo mostra-se mais grave até do 

que o simples atraso, não se concebendo, portanto, que o viajante acabe 

indene. Mesmo a antecipação do vôo – providência a que teve de lançar 

mão o autor – deve ser tratada da mesma forma, porquanto também 

caracteriza inadimplemento contratual.” (cf. RUI STOCO, Tratado da 

Responsabilidade Civil, RT, 5ª edição, pag. 262). E, como dito alhures, o 

dano em debate é in re ipsa, isto é, prescinde da produção de provas. A 

materialização do dano moral ocorre quando se dá a lesão ao patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Assim, nessas hipóteses, onde a lesão não gera uma 

materialidade concreta, porém, abstrata, é de se admitir o dano in re ipsa, 

sendo dispensada a prova concreta para sua caracterização. Nesse 

sentido, em 2009, ao analisar um caso de atraso de voo internacional, a 

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de 

que “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, sendo 

que a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa” (REsp 

299.532). Colocando, ainda, uma pá de cal na discussão a 2ª Turma do 

STJ assentou em recente decisão o seguinte: “Concessão de serviços 

aéreos. Transporte aéreo. Serviço essencial. Cancelamento de voos. 

Abusividade. Dever de informação ao consumidor. (...) o cancelamento e a 

interrupção de voos, sem razões de ordem técnica e de segurança 

intransponíveis, é prática abusiva contra o consumidor e, portanto, deve 

ser prevenida e punida. Também é prática abusiva não informar o 

consumidor, por escrito e justificadamente, quando tais cancelamentos 

vierem a ocorrer. A malha aérea concedida pela ANAC é uma oferta que 

vincula a concessionária a prestar o serviço concedido nos termos dos 

arts. 30 e 31 do CDC.” (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, 

por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016) Com efeito, 

demonstrada a prática do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a 

comprovação da extensão dos danos. No que concerne à quantificação 

do dano moral, não obstante a dificuldade de fazê-lo, ante a ausência de 

critério legal, mister fixar alguns pontos. Adianto que não se trata de tarifar 

de forma pecuniária o sentimento íntimo da pessoa. Tal seria impensável e 

até mesmo amoral. Todavia, a prestação pecuniária se presta a amenizar 

a dor experimentada em decorrência do ato praticado e reprovável. 

Embora a vantagem pecuniária a ser aferida não fará com que se retorne 

ao status quo ante situação essa ideal, porém impossível proporcionará 

uma compensação, parcial e indireta, pelos males sofridos. Por esse 

enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal 

que garanta à parte lesada uma reparação (se possível) pela lesão 

experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta 

reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento simile. Nesta linha, tem-se que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado do autor e aplicação de pena 

exarcebada ao requerido. Noutro sentido não me parecem as 

ponderações exaradas por Sergio Cavalieri Filho, ao tratar do arbitramento 

do dano moral: Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, 

deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de 

lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o 

dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a 

maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. 

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do 

razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo 

que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa 

proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve 

arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.[4] Outrossim, DANO 

MORAL. SUA MENSURAÇÃO. NA FIXAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE À 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NÃO SE ENCONTRANDO NO SISTEMA 

NORMATIVO BRASILEIRO MÉTODO PRÁTICO E OBJETIVO, O JUIZ HÁ QUE 

CONSIDERAR AS CONDIÇÕES PESSOAIS DE OFENSOR E OFENDIDO; 

GRAU DE CULTURA DO OFENDIDO; SEU RAMO DE ATIVIDADE; 

PERSPECTIVAS DE AVANÇO E DESENVOLVIMENTO NA ATIVIDADE QUE 

EXERCIA, OU EM OUTRO QUE PUDESSE VIR A EXERCER; GRAU DE 

SUPORTABILIDADE DO ENCARGO PELO OFENSOR, E OUTROS 

REQUISITOS QUE, CASO A CASO, POSSAM SER LEVADOS EM 

CONSIDERAÇÃO. REQUISITOS QUE HÁ DE VALORAR COM CRITÉRIO DE 

JUSTIÇA, COM PREDOMÍNIO DO BOM SENSO, DA RAZOABILIDADE E DA 

EXEQUIDADE DO ENCARGO A SER SUPORTADO PELO DEVEDOR. 

QUANTUM QUE NEM SEMPRE DEVERÁ SER INFERIOR AO DO DANO 

PATRIMONIAL. EIS QUE A AUTO-ESTIMA, A VALORAÇÃO PESSOAL, O 

EGO, SÃO VALORES HUMANOS CERTAMENTE MAIS VALIOSOS QUE OS 

BENS MERAMENTE MATERIAIS OU ECONÔMICOS. INCONFORMIDADE COM 

A SENTENÇA QUE FIXOU O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. IMPROVIMENTO DO APELO DA DEVEDORA. (Apelação Cível Nº. 

592066575, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Osvaldo Stefanello, Julgado em 23/11/1993). Destarte, diante da 

comprovação da falha da companhia aérea na prestação de serviço, 

como é a hipótese dos autos, e restando caracterizado o dever de 

indenizar da requerida, até porque os transtornos sofridos em razão do 

cancelamento do voo impõe ao passageiro a obrigação de reprogramação 

de horários e datas de embarque e chegada no destino final, necessário 

se torna o reconhecimento de que a condenação por danos morais é 

evidenciada. Contudo, valendo-me do bom senso prático que deve ser 

aplicado ao caso concreto, e pautado nos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, não há norte e/ou suporte para condenação da 

requerida no patamar pleiteado na exordial, ou seja R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Assim sendo, atento às condições do ofensor, do ofendido e do 

bem jurídico lesado, bem como à intensidade e duração do sofrimento, e à 

reprovação da conduta do agressor, e tendo como parâmetro o caráter 

coercitivo e pedagógico da indenização, aliado aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e 
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sendo evidente que a reparação não pode servir de causa de 

enriquecimento injustificado. Destarte, aliado aos referidos aspectos, 

entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, se 

mostra adequada para minimizar a situação enfrentada pelos autores, a 

título de danos morais. Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos inaugurais, ao pagamento de danos morais, no 

montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)para cada autor, a serem 

corrigidos pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir também da sentença. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. P.R.I. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito [1] 

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 

4ª ed. São Paulo: RT. p. 292. [2] MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no 

Código de Defesa do Consumidor, 4ª ed. São Paulo: RT. p. 1033. [3] I - 

Prevalece o entendimento na Seção de Direito Privado "de que tratando-se 

de relação de consumo, em que as autoras figuram inquestionavelmente 

como destinatárias finais dos serviços de transporte, aplicável é à espécie 

o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 538.685, Min. Raphael de 

Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004). [4] Programa de Responsabilidade Civil. 

2ª ed. 4ª Tiragem. rev., aum. e atual. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 

2001. Págs. 81-82.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015244-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE RICARDO VIEIRA, CARLA TOBAL ALMENDRA VIEIRA REU: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COM REPARAÇÃO 

DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por JOSÉ RICARDO VIEIRA e 

CARLA TOBAL ALMENDRA VIEIRA em face de RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA, devidamente qualificados 

nos autos. Alegaram as partes requerentes que, em 12 de novembro de 

2014 celebraram com a requerida o contrato particular de promessa de 

compra e venda da unidade residencial n. 263, Bloco Quadra H, Etapa 01 

no empreendimento denominado “RESERVA DO RIO CUIABA”, pelo valor 

de R$ 301.156,00 (trezentos e um reais e cento e cinquenta e seis 

centavos). O valor foi pago em duas partes; – Parte A: No valor de total R$ 

81.656,00 (oitenta mil seiscentos e cinquenta e seis reais): A – Sinal de: 

R$ 22.656,00 (vinte e dois mil e seiscentos e cinquenta e seis centavos); 

B – 18 (dezoito) parcelas mensais e consecutivas, no valor de 1.200,00 

(mil e duzentos reais); C – 02 (dois) “balões” R$ 19.000,00 (dezenove mil 

reais) com vencimento em 20.12.2015 e outra no valor de R$ 18.300,000 

(dezoito mil e trezentos reais) com vencimento para 20.05.2016,e; D – 01 

(uma) parcela de R$ 100,00 (cem reais) com vencimento para 10.03.2018; 

- Parte II– No valor total de R$ 219.500,00 (dezenove mil e quinhentos 

reais) a ser adimplido junto à entrega das chaves do imóvel através de 

financiamento obtido pelo comprador junto a agente financeiro, com 

recursos do sistema brasileiro de poupança e empréstimo (SBPE) ou do 

fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS). Aduzem as partes 

requerentes que, até a data da propositura da ação efetuaram o 

pagamento da Parte A, e que o imóvel era para ser entregue em 

30/05/2016, com a clausula de tolerância a data final era em 26/11/2016, 

mas até 16/05/2017 o imóvel não foi entregue. Informam ainda, que o 

atraso na entrega do imóvel está causando inúmeros transtornos as 

partes requerentes, pois tiveram que alugar outro imóvel para morarem 

desde Dezembro de 2016, com aluguel no valor de R$ 1.900,00 (um mil e 

novecentos reais). Em decorrência das irregularidades narradas na inicial, 

pretende as requerentes: I) A rescisão contratual em razão do atraso 

injustificado da entrega do imóvel, com a devolução dos valores pagos; II) 

Aplicação da multa penal indenizatória de 2% prevista na clausula 6.13, 

em razão da resolução do contrato por culpa exclusiva da Promitente 

Vendedora; III) Condenação ao pagamento dos danos materiais que são 

os alugueis que tiveram que arcar, no valor de R$ 11.400,00 (onze mil 

quatrocentos reais) IV) Indenização por danos morais. Instruiu a exordial 

com os documentos de id. 7236044 e ss. Recebida a ação à id. 9402888, 

indeferida a justiça gratuita e deferido o parcelamento das custas. Decisão 

de id. 10465787 determinou a citação da parte requerida e designou 

audiência de conciliação. Regularmente citada (id. 11304364), a requerida 

apresentou contestação (id. 11304364), arguindo preliminarmente a 

prescrição da parcela paga a titulo de cláusula de corretagem; ilegitimidade 

passiva quanto aos valores pagos a titulo de corretagem. No mérito, arguiu 

que as partes requerentes estão inadimplentes quanto a Parte B do 

contrato, que elas desistiram do contrato firmado, que a entrega do imóvel 

somente é realizada com o pagamento integral do contrato, que deverá ser 

aplicado a clausula contratual 6.5 por rescisão suscitada pelo promitente 

comprador e que não há falha na prestação do serviço que acarrete 

indenização por danos morais. A réplica das partes requerente foi 

apresentada dentro do prazo, id. 11837349. Instadas as partes acerca da 

produção de provas, as partes requereram o julgamento antecipado do 

mérito. Os autos vieram conclusos. É o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Trata-se de ação de rescisão contratual com indenização por 

danos morais e materiais, por qual a principal tese reside na alegação de 

atraso injustificado na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e 

venda, que gerou a necessidade de morar de aluguel. Em primeiro lugar, 

embora existe a preferência pela ordem cronológica na análise dos feitos, 

é certo que o presente processo encontra-se inserido na Meta 02 -CNJ, 

incidindo, assim, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, 

do Código de Processo Civil de 2015. Em segundo lugar, o deslinde da 

controvérsia não reclama dilação probatória, principalmente ante a 

manifestação das partes quanto ao desinteresse na produção de provas. 

Com efeito, “Se a parte não requerer a produção de provas sobre 

determinados fatos relativos a direitos disponíveis, não lhe é lícito alegar 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado” (STJ – 4ª Turma, 

Resp. 9.077 – RS, rel. Min. Sávio de Figueiredo, j. 25.2.92, não 

conheceram, v.u, DJU. 30-3-92, p. 3.992) Dessa forma, sendo suficientes 

os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as 

questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. Ab initio, é 

cediço que em casos como o presente é evidente a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, eis que em se tratando de contrato de 

aquisição de unidade imobiliária, bem imóvel, manifesta a incidência da lei 

consumerista, ante a clareza do artigo 3º, §1º, do CDC. Ressalto, ainda, 

que o fato de o contrato ser fruto de acordo de livre vontade manifestada 

entre as partes contratantes, por si só, não basta para descaracterizar 

sua natureza consumerista, mantendo-se, portanto, o negócio sujeito ao 

regime do CDC, sem descurarmos do estabelecido pelos arts. 6º, V, 39, V 

e 51, incisos IV e XI e § 1º, incisos I e III da legislação consumerista . Neste 

aspecto, existe a prejudicial de mérito alegada pela parte requerida acerca 

da prescrição da corretagem e a preliminar que necessita ser enfrentada, 

qual seja a alegação de ilegitimidade passiva formulada pela requerida. 

PRESCRIÇAO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM A requerida Rodobens 

invocou em sede de contestação prejudicial de mérito, consistente na 

prescrição da pretensão do autor, com relação à devolução da taxa de 

corretagem, na medida em que a comissão foi paga em 03/12/2014. Com 

relação à aludida prejudicial alguns aspectos necessitam ser consignados. 

Em primeiro lugar, o contrato de promessa de compra e venda foi assinado 

em Novembro de 2014 (id. 11304394 fl.03). Em segundo lugar, no contrato 

assinado pelas partes não prevê o valor da comissão de corretagem, 

apenas dispõe no QUADRO XI que as partes ajustam, em caráter de 

exceção, que a comissão de corretagem do negocio realizado entre as 

partes será paga a imobiliária ou corretora diretamente pela vendedora, 

isto é, nada dispõe acerca do quantum a ser pago e nem quanto. Portanto, 

é notório que no preço da Parte I só está englobado o valor do imóvel em 

questão, não podendo dizer que o valor do sinal ou qualquer outra parcela 

é referente a taxa de corretagem. Todavia, a parte requerida apresenta 

uma nota fiscal do pagamento da taxa de corretagem no valor de R$ 

21.715,55 (vinte e um mil setecentos e quinze reais e cinquenta e cinco 

centavos) na data de 03/12/2014. Sabendo-se que o Recurso Repetitivo n. 
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1.551.956-SP julgado pelo c. STJ definiu que incide prescrição trienal 

sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO 

CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES 

AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE 

ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE 

TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO 

TRIENAL DA PRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal 

sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou 

atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente 

da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, 

concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação 

análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da 

prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos 

depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações 

constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 

1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016 – grifo nosso). Com 

efeito, “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Manutenção do 

reconhecimento da prescrição trienal (206, §3º, IV, do CC) no que tange à 

comissão de corretagem. Ademais, o Egrégio STJ, ao julgar o Recurso 

Especial nº 1.551.956-SP, sob a égide dos recursos repetitivos (art. 543-C 

do CPC/73, correspondente ao art. 1.036 do NCPC), manifestou-se pelo 

mesmo lapso prescricional (Tema 938). É válida a cláusula que prevê a 

prorrogação da entrega do empreendimento imobiliário, pois, além de não 

representar ofensa às disposições do Código de Defesa do Consumidor, é 

amplamente utilizada em contratos desta natureza e guarda pertinência 

com a complexidade que envolve a construção de empreendimento 

imobiliário, muitas vezes sujeita a situações ou imprevisíveis (caso fortuito 

e força maior). Danos morais não configurados. Meros dissabores no 

caso. Apelação desprovida”. (Apelação Cível Nº 70067503433, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Julgado em 06/10/2016 – grifo nosso) Desta forma, tomando 

como base a data da nota fiscal (03/12/2014), a pretensão na devolução 

dos valores a título de comissão de corretagem fora fulminada pela 

prescrição em 02/12/2017, contudo a demanda foi ajuizada em Maio de 

2017, antes de ser completado o período prescricional. Assim sendo, não 

conheço da prejudicial de mérito, pois a taxa de comissão de corretagem 

não foi fulminada pelo instituto da prescrição. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

QUANTO A CLAUSULA DE CORRETAGEM. Neste aspecto, existe 

preliminar que necessita ser enfrentada, qual seja a alegação de 

ilegitimidade passiva formulada pela requerida. Em primeiro lugar, é certo 

que a requerida foi beneficiada com a taxa de corretagem paga pela 

autora, e cuja devolução é pretendida nesta ocasião. Outrossim, à luz da 

Teoria da Asserção, a qual tem ampla aplicabilidade no nosso sistema 

processual civil, as condições da ação, tal como a legitimidade passiva ad 

causam, devem ser aferidas consoante o alegado pelo autor na petição 

inicial, sem avançar em profundidade em sua análise, sob pena de garantir 

o direito de ação apenas a quem possuir o direito material. Assim, no caso, 

como as requerida atribuíram ao referido requerido, também, a existência 

de ato ilícito, há de se reconhecer a pertinência subjetiva deste último para 

figurar no polo passivo da presente demanda, devendo a alegada 

ausência de responsabilidade de a requerida ser apreciada somente 

quando da análise do mérito, ainda sentença, motivo pelo qual rejeito a 

preliminar invocada. Superado as questões prejudiciais de mérito, passo a 

analise do mérito da ação. Quanto ao mérito da demanda, destaco que o 

contrato de promessa de compra e venda é o negócio jurídico pelo qual as 

partes se obrigam reciprocamente a efetivar a compra e venda de um 

imóvel por meio da reprodução do consentimento no título hábil, ou seja, no 

contrato definitivo. A exigibilidade da obrigação do promitente vendedor 

fica subordinada ao cumprimento das prestações pecuniárias sucessivas 

a que se obrigou o promissário comprador. Este não pode exigir que 

aquele satisfaça a prestação antes do cumprimento integral do preço, 

como determina o art. 476, do Código Civil, primado da “exceção do 

contrato não cumprido”. Destarte, há de se aferir se houve ou não 

responsabilidade das demandadas quanto ao fato que dá ensejo ao 

pedido de rescisão do contrato. Como mencionado alhures, a presente 

demanda está abarcada pelo microssistema do código de defesa do 

consumidor, eis que em se tratando de contrato de aquisição de unidade 

imobiliária, bem imóvel, manifesta a incidência da lei consumerista, ante a 

clareza do artigo 3º, §1º, do CDC. Inegável também a toda evidência o 

caráter de adesão do contrato, uma vez que se qualquer exigência fosse 

feita pelos autores, a venda do desejado bem imóvel não seria alcançada. 

A questão da caracterização do contrato de adesão não se cinge apenas 

à forma como fora levado a efeito, porém, se o adquirente do imóvel é 

hipossuficiente na relação contratual a ponto de não poder levar a termo 

qualquer exigência, sem ver frustrado o negócio, também por isso se 

constitui. Portanto, independentemente do caráter do contrato, 

encontrando-se presente uma relação de consumo, a questão deverá, 

necessariamente, ser analisada dentro dos parâmetros do artigo 51 do 

CDC. Nesse sentido a doutrina: “As cláusulas abusivas não restringem 

aos contratos de adesão, mas todo e qualquer contrato de consumo 

escrito ou verbal, pois o desequilíbrio contratual, com a supremacia do 

fornecedor sobre o consumidor, pode ocorrer em qualquer contrato, 

concluído mediante qualquer técnica contratual. O CDC visa proteger o 

consumidor contra as cláusulas abusivas tout court e não somente o 

aderente de contrato. Daí a razão de as cláusulas abusivas estarem 

tratadas pelo CDC em seção diversa do regulamento do contrato de 

adesão, significando terem abrangência para além dessa forma de 

contratação em massa”. (Código de Defesa do Consumidor Comentado - 

5ª edição – p. 401). As partes requerentes alegam que o imóvel não foi 

entregue no prazo pactuado, onde o imóvel era para ser entregue em 

30/05/2016, acrescento o prazo de 180(cento e oitenta) dias da clausula 

de tolerância a data final era em 26/11/2016, mas até a propositura da 

demanda 16/05/2017 o imóvel não havia sido entregue. Pois bem, é 

necessário consignar que este Juízo possui entendimento de que a 

aludida cláusula, conhecida como “cláusula de tolerância” é válida, 

conforme reiterado pela jurisprudência pátria, não havendo, assim que se 

falar em ilegalidade e/ou nulidade, nem inobservância desta, in verbis: “(...) 

A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de 

tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, 

sobretudo quando trata-se de diversas unidades autônomas.” (TJMT - Ap 

157405/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) No 

mesmo sentido, Ap 85898/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 

03/08/2015. A possibilidade de prorrogação de prazo de entrega da obra 

em contrato de compra e venda de imóvel na planta, como restou 

demonstrado, é de praxe no mercado imobiliário e se justifica em razão da 

atividade de construção civil estar sujeita às intempéries climáticas, falta 

ou atraso na entrega de material e dificuldade de contratação de mão de 

obra especializada. Por estas razões, a cláusula de tolerância em tela não 

se mostra abusiva e o atraso na entrega da obra até 180 (cento e oitenta) 

dias independe da comprovação da ocorrência da causa. Logo, a cláusula 

referente ao prazo de tolerância é válida. A parte requerida informa que o 

imóvel não foi entregue na data pactuada, pois a parte promitente 

compradora estava inadimplente, tal fato é incontroverso porque as 

requerentes informaram desde logo que efetuaram o pagamento apenas 

da Parte I no valor de R$ 81.656,00 (oitenta mil seiscentos e cinquenta e 

seis reais). Aduz a requerida ainda, que a promitente compradora não 

conseguiu a contemplação na carta de credito e por isso não pagou a 

Parte B. Todavia, em nenhum momento a parte requerida comprovou que o 

imóvel estava pronto para ser entregue no prazo e que a parte não foi 

contemplada na carta de credito por isso quer desistir do contrato, os 

fatos alegados tem que ser comprovados e a parte requerida não se 

desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II do CPC/2015). Ademais, é 

de se consignar que resta consolidada na doutrina e jurisprudência pátrias 

a possibilidade de resilição contratual do compromisso de compra e venda 

por iniciativa do devedor, quando ele não possuir mais condições 

econômicas para arcar com o pagamento das prestações pactuadas com 

a promitente-vendedora (construtora-incorporadora), principalmente 

quando ditas parcelas se tornarem excessivamente onerosas, ou quando 

não mais lhe convir. Portanto, entendo que houve atraso injustificável na 

entrega do imóvel, por parte da requerida, fazendo jus a rescisão 

contratual suscitada pela promitente compradora. Desde já esclareço que 

o autor pretende a devolução dos valores pagos, ao que está incluso o 

valor pago a titulo de sinal quitado no montante de R$ 22.656,00 (vinte e 

dois mil e seiscentos e cinquenta e seis centavos). Nesse sentido, o art. 

418 do CC estabelece: “Art. 418. Se a parte que deu as arras não 

executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as; (...).” 
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Com efeito, “(...) I) É cabível a retenção do sinal pago a título de arras se a 

promissária-compradora foi quem deu causa à rescisão contratual, 

tornando-se inadimplente. II) Recurso conhecido, mas improvido". (AC 

0126906-81.207.8.12.001 – TJMS – 4ª Câmara Cível – Rel. Des. Dorival 

Renato Pavan – j. 2/02/2014). “(...) 2. O percentual de retenção - fixado 

por esta Corte entre 10% e 25% - deve ser arbitrado conforme as 

circunstâncias de cada caso. 3. Nesse percentual não se incluem as 

arras, pagas por ocasião do fechamento do negócio e que, nos termos do 

art. 418 do CC/02 (art. 1.097 do CC/16), são integralmente perdidas por 

aquele que der causa à rescisão. 4. As arras possuem natureza 

indenizatória, servindo para compensar em parte os prejuízos suportados, 

de modo que também devem ser levadas em consideração ao se fixar o 

percentual de retenção sobre os valores pagos pelo comprador. 5. 

Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1224921/PR, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 

11/05/2011) O aludido entendimento é pacífico no STJ e consta, 

atualmente, expresso em enunciado sumular, segundo o qual, "na hipótese 

de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento." (enunciado n. 543 da Súmula do STJ). Assim, como houve 

o pedido de rescisão contratual por parte do requerente, mas a requerida 

não comprovou que não houve atraso na entrega do imóvel e que a 

promitente compradora quer na verdade desistir do contrato por não ter 

condições financeiras, presumindo como verdadeiras as alegações 

arguidas pela requerente, há o direito à devolução do Sinal apontado na 

inicial. Com relação à devolução dos demais valores, ante o intento em 

rescindir o contrato, desde já esclareço que tal análise deverá observar a 

interpretação finalística do artigo 53 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do 

Consumidor, o que nos remete ao inegável direito da autora à restituição 

das quantias pagas. Contudo, a autora pretende a restituição integral dos 

valores quitados. Nesse aspecto, a autora alega ter efetuado o pagamento 

de R$81.656,00 (oitenta e um mil seiscentos e cinquenta e seis reais). Os 

referidos pagamentos encontram-se comprovados pelo documento e pela 

a confissão das requeridas. Pois bem, o Instrumento de Compra e Venda 

entabulado entre as partes é expresso ao prever, em sua cláusula 6.13, 

que, na hipótese de rescisão contratual por culpa da Promitente 

Vendedora, haverá a devolução integral dos valores pagos e multa de 2%. 

Assim, compreendo que face a situação delineada nos autos em que a 

rescisão do contrato se dá em função do atraso injustificado da entrega 

do imóvel, a devolução conforme a clausula contratual encontra arrimo, 

pois caracteriza uma punição ao requerido que deu causa. Contudo, é 

autorizada a retenção de gastos próprios com a administração e 

propaganda feitos pelo compromissário vendedor. Outrossim, o c. STJ já 

sumulou a controvérsia nos seguintes temos: “Na hipótese de resolução 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao 

Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (STJ, Súmula 

543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015 – grifo 

nosso) Quer isto dizer que o promitente vendedor, deve reparar as perdas 

e danos causadas à contraparte pelo rompimento injusto do contrato, 

expondo-se, pela mesma razão, à cláusula penal eventualmente 

convencionada para tal finalidade, desde que não se afigure abusiva. 

Constato que a cláusula penal não se afigura excessiva, pois após a 

resolução contratual o imóvel vai ser entregue a requerida, que irá 

vende-lo novamente. Portanto, considerando os aludidos aspectos, 

entendo que a multa compensatória deve paga de maneira integral, ou 

seja, ser restituído todo o valor pago pelas partes requerentes e multa de 

2% sobre o valor pago. Ademais, com base no artigo 413 do Código Civil 

de 20021, tem o julgador autorização legal para proceder à redução do 

percentual estipulado a título de cláusula penal para patamar justo, com o 

objetivo de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes contratantes e 

o prejuízo da outra. Por fim, por se tratar de pretensão de restituição 

diversa daquela prevista em contrato, a ser reconhecida por decisão 

judicial, os juros de mora contam-se a partir do arbitramento. E correção 

monetária conta-se desde o efetivo desembolso. Quanto aos danos 

materiais pleiteados pelas partes requerentes, referente ao lucro cessante 

a titulo de aluguel, há constatação do atraso na entrega do imóvel e foram 

colacionados aos autos um contrato de aluguel. Contudo, não houve 

comprovação do efetivo desembolso dos alugueis mensais, ou seja, não 

houve prova do prejuízo material a assolou as partes requerentes. Desta 

forma inexiste prova do efetivo prejuízo, indefiro o pedido dos danos 

materiais. Quanto ao pedido de dano moral, não entendo ser cabível 

tratando-se de mero aborrecimento. O mero descumprimento contratual 

não gera dano moral. Entendo que o conjunto probatório aponta para 

meros dissabores do requerido que não se revelam suficientes à 

configuração do dano moral, pois deve o direito reservar-se à tutela de 

fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar 

à banalização do instituto com a constante reparação de 

desentendimentos do cotidiano. A propósito do tema, preleciona Sergio 

Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª 

tiragem, p. 98): “[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, 

sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo [...]”. Logo, inexistindo nos autos prova 

acerca da efetiva ofensa à integridade psíquica do autor, não há falar em 

dano moral passível de indenização. Destarte, entendo restar evidenciada 

a ocorrência de meros dissabores e aborrecimentos. Ausente, em 

contrapartida, violação aos direitos personalíssimos da parte, posto que 

simples transtornos advindos da própria relação contratual, entre estas 

estabelecida. Ante o exposto, considerando toda a fundamentação fática 

e jurídica acima exposta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para: a) declarar rescindido o contrato de 

promessa de compra e venda firmado entre as partes; b) condenar a 

parte requerida a restituir à parte autora o montante pago e mais a multa 

de 2%, nos termos da clausula 6.13 do instrumento contratual pactuado, 

devendo sobre o valor a ser restituído, juros de mora a partir do 

arbitramento e correção monetária desde do efetivo desembolso. Face à 

sucumbência na parte mínima do pedido, condeno a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. P.R.I. Após o trânsito 

em julgado, observe-se o disposto no art. 611 da CNGC, arquivando-se e 

dando-se baixa. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028485-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CILMARIA MOREIRA DE FRANCA REU: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO Vistos etc., Versam os autos acerca de Ação de Indenização 

por Danos Morais Decorrente de Ato Ilícito ajuizada por CLIMARIA 

MOREIRA DE FRANÇA em face de Banco HSBC. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi surpreendida com recebimento de cartas do banco 

requerido com a informação de que cheques foram devolvidos de saldo, e, 

ainda teve a inclusão do seu nome no rol de maus pagadores. Alega que 

há falsificação grosseira de sua assinatura nos três cheques emitidos. 

Assim, requer liminarmente que a requerida se abstenha de incluir seu 

nome nos órgão de restrição ao crédito, ou se já tenha feito, que proceda 

exclusão, no mérito, requer a condenação da reclamada ao pagamento de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Junto à inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação (ID 16682003), 

alegando a inexistência do dever de indenizar. Ao final, pugna pela 

improcedência do pedido inicial. Impugnação à contestação no ID. 
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16739835. Foi oportunizado as partes especificarem provas, tanto a 

autora como a requerida pugnaram pelo julgamento do feito (ID. 16965475 

e 17015998). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, 

I, do CPC. Inicialmente, assento que a relação existente entre as partes é 

típica de consumo, na medida em que as instituições financeiras 

equiparam-se a prestadoras de serviços, incidindo, portanto, o Código de 

Defesa do Consumidor, conforme já pacificado na jurisprudência e 

assentado na Súmula 297 do STJ, in vebis: “Súmula STJ - 297 - O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Nesse 

diapasão, considerando que o pedido de inversão do ônus probatório não 

foi apreciado por ocasião do despacho inicial, passo a fazê-lo neste ato 

sentencial. À luz do código consumerista, verifico que a inversão do ônus 

probatório se impõe, ante a verossimilhança das alegações do autor, no 

tocante a sua condição de hipossuficiência. Reside a controvérsia em 

torno da responsabilidade da instituição demandada pela falha na 

prestação do serviço, pois não teria efetuado a conferência da assinatura 

do cliente. Analisando as provas amealhadas nos autos, especialmente o 

documento de ID. 15040673, não sobeja dúvida de que a parte reclamante 

teve o seu nome inserto no banco de dados de órgão de proteção ao 

crédito. Basta uma análise superficial para se notar a diferença da 

assinatura aposta na Carteira de trabalho da autora, bem como da 

procuração e declaração de hipossuficiencia e a assinatura exarada nas 

cártulas de cheque (IDs. 15040714 e 15040729). Denota-se das cártulas 

juntadas que todas possuem assinaturas totalmente divergentes umas das 

outras, além de serem diferentes dos documentos pessoais da autora, 

não havendo dúvidas que trata-se fraude grosseira, o que configura ato 

ilícito, passível de reparação dos danos decorrentes. A inserção do nome 

do consumidor no cadastro de inadimplentes não é medida ilegal, se 

observada os parâmetros para sua efetivação, e justificada a existência 

de débito regularmente constituído. Ocorrendo a negativa do nome de 

forma distinta, o exercício regular de direito excede os próprios limites 

legais impostos à sua atuação, constituindo ato ilícito a direito de outrem, 

suscetível de reparação pelos prejuízos causados. No caso dos autos, a 

parte requerida tinha o dever de conferir a assinatura aposta na cártula de 

cheque, sendo negligente em não conferir a assinatura do cliente. 

Denota-se que a diferença de assinaturas é facilmente perceptível, e se 

fosse comparada com a assinatura constante nos arquivos do banco, a 

diferença seria detectada, o que evitaria o dano gerado ao autor. Dessa 

forma, demonstrado que a instituição financeira não se conduziu de 

acordo com os preceitos a si inerentes, resta caracterizado o caráter 

ilícito de sua ação. Nesse sentido, eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: CIVIL. CDC. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR REPELIDA. BANCO. FURTO DE CHEQUE. FALSIFICAÇÃO DE 

ASSINATURA. DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. INSCRIÇÃO 

DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUE SEM 

FUNDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ACARRETOU 

PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM DEBEATUR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Presente se faz o interesse 

de agir se tem a parte que reclama a intervenção do Poder Judiciário, 

necessidade de sua atuação para fazer valer direito seu que entende 

desrespeitado, e se com a decisão, se a ela favorável, tiver benefício. 

Preliminar repelida. 2) Demonstrada a inadequação do procedimento 

adotado pelo banco recorrente com a sistemática consumerista, uma vez 

que não forneceu a segurança que o consumidor esperava, permitindo a 

utilização, por terceiros, de cheque furtado contendo falsa assinatura do 

autor, daí decorrendo a indevida inscrição do nome deste em cadastro de 

emitentes de cheque sem fundo. Assim, deve ser responsabilizado pelos 

prejuízos causados, restando patente a violação aos direitos da 

personalidade do autor, bem como aos direitos fundamentais da honra e 

privacidade, pois experimentou constrangimentos, transtornos e 

aborrecimentos em razão do ocorrido. Quantum indenizatório 

moderadamente arbitrado (R$ 3.000,00) não reclama redução. 3) Recurso 

conhecido e não provido. 4) Sentença mantida. (TJ-AP - RI: 

00098514620168030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de 

Julgamento: 14/03/2017, Turma recursal) APELAÇÃO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CHEQUES. 

ASSINATURA FALSA. COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO 

GRAU. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

FORMULADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NAS CONTRARRAZÕES. 

DESCABIMENTO. MÉRITO. FALSIFICAÇÃO NÃO QUESTIONADA. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU CULPA DA CORRENTISTA. 

RESPONSABILIDADE DO BANCO SACADO PELO PAGAMENTO. 

INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO 

RECURSO. - Tem o banco promovido legitimidade para figurar no polo 

passivo de ação de indenização em que se lhe imputa conduta ilícita, 

consubstanciada na compensação de cheques emitidos com falsificação 

da assinatura da correntista. - Não configurada a hipótese de dolo ou 

culpa da correntista, responde o banco sacado pelos prejuízos a ela 

ocasionados em decorrência do pagamento indevido de cheques 

desaparecidos e posteriormente emitidos com assinatura falsa. (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00008602020158150151, 4ª Câmara 

Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA 

COUTINHO , j. em 12-09-2017) (TJ-PB - APL: 00008602020158150151 

0000860-20.2015.815.0151, Relator: DES. FREDERICO MARTINHO DA 

NÓBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 12/09/2017, 4A CIVEL) Por 

outro lado, a alegação da requerida de que a autora contribuiu para o dano 

gerado não prospera, isso porque não se sabe como a cártula circulou, se 

foi oriundo de estelionatários, golpes, clones, etc,. No caso dos autos 

incide completamente sobre o banco requerido o ônus da prova nos 

termos do art. 6º do CDC. Assim, é cediço que o reclamada, que não 

trouxe aos autos nenhum documento que ateste a legitimidade da 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não se desincumbiu, como 

deveria, do ônus que poderia afastar a obrigação de indenizar, nos termos 

do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. No caso em tela, trata-se, de 

relação de consumo, ficando bastante caracterizado, no mínimo, o defeito 

do serviço e o dano decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais 

danos causados a este devem ser respondidos de forma objetiva, pelo 

Reclamado, independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a 

prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que 

restou devidamente comprovado, que a agência deveria ter um sistema de 

segurança mais efetivo para evitar esses tipos de fraudes, mas não tem, 

não podendo agora querer se eximir da responsabilidade pelos danos 

causados aos usuários. Aliás, por se tratar de serviços bancários, o que 

ressalta ainda mais o dever das prestadoras na seleção dos mecanismos 

mais seguros de contratação. Havendo objetivação comercial do serviço, 

deve assumir o risco que essa atividade implica, não se podendo furtar a 

responsabilização das fraudes ocorridas no âmbito desse seguimento, 

impondo ao consumidor o prejuízo que tais ocorrências geram. De se 

concluir, então, não existir dúvidas quanto aos elementos que 

caracterizam o dever indenizatório, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o 

nexo de causalidade. Evidente, pois, que a conduta da reclamada 

reveste-se de ilicitude, já que solicitou a inclusão do nome da parte 

requerente no rol dos maus pagadores por débito originário de prestação 

de serviços por ela não contratado. Por fim, o dano moral independe de 

comprovação, já que verificado o evento danoso, e, presentes os 

requisitos legais inerentes a responsabilidade civil, a reparação é 

imperiosa. Trata-se do dano moral in re ipsa, isto é, demonstrada a prática 

do ato e o nexo causal, torna-se dispensável a comprovação da extensão 

dos danos, pois o simples fato de figurar em cadastro de proteção ao 

crédito, significa para o indivíduo a impossibilidade quase absoluta de 

trabalhar com crédito e, até mesmo, possuir talões de cheques, restrições 

em compras, representando indiscutível entrave ao normal andamento de 

seus negócios. No mesmo sentido tem proclamado o Supremo Tribunal 

Federal: “Cabimento de indenização, à título de dano moral, não sendo 

exigível a comprovação de prejuízo.” (RT 614/236) Simetricamente o 

Superior Tribunal de Justiça: “A indenização não surge somente nos 

casos de prejuízo, mas também pela violação de um direito.” (RSTJ 23/157) 

Dessa forma, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

inc. V e X da Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei n. 8.078/90, 

combinados com o art. 186, e art. 927, ambos do Código Civil. Ainda sobre 

o dano moral, não se pode olvidar que a sua mensuração não deve ser 

feita, somente, sob a verificação do prejuízo sofrido pelo ofendido e sua 

correspondente reparação. Há de ir mais além, sendo sopesado, também, 

sob outras vertentes, tais quais as que levam em conta a finalidade 

preventiva e punitiva do dever indenizatório. Nesse pórtico, a melhor 

doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o 

Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de 
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quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de 

relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a 

gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos 

negativos do ilícito civil na autoestima do autor e nas suas relações 

sociais. Sob tal perspectiva, o montante reparatório deve ser fixado 

observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, donde 

nem poderá constituir enriquecimento ilícito em favor do autor, tampouco 

medida leniente em favor da empresa requerida. Dessa forma, atento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a situação fática 

apresentada nos autos, a condição socioeconômica das partes, os 

prejuízos suportados pela parte ofendida, e o fato de que a indenização 

pecuniária tem caráter sancionatório e pedagógico, mostra-se razoável a 

fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO Parcialmente proCEDENTE os pedidos para DETERMINAR ao 

requerido o cancelamento de todo e qualquer apontamento relacionado 

aos cheques contestados nestes autos junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na 

forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030042-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAB BARBOSA NONATO REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc., Trata-se 

de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por JOAB BARBOSA 

NONATO em desfavor de ITAU UNIBACO S/A. Para tanto, aduz a parte 

autora que que ao tentar realizar compras no comércio foi surpreendida 

com uma negativação incluída pelo requerido. Alega que é indevido os 

débitos, pois honrou com todas suas obrigações perante a requerida. 

Assim, requer seja declarada a inexistência de débito e a condenação do 

requerido em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a 

exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação junto 

ao ID 19063307, arguiu preliminarmente a inépcia da inicial, no mérito aduz 

a existência de contrato assinado pela parte autora; utilização, pagamento 

e evolução do débito; inexistência de danos moral, ao final pugnou pela 

improcedência dos pedidos e a condenação do autor em litigância de 

má-fé. Impugnação à contestação no ID. 20467007. Intimadas, as partes 

requereram o julgamento antecipado (ID. 24381903 e 24406501). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, constato que as questões postas a julgamento se 

resumem a questões de direito e de fato, estas demonstráveis pela via 

documental, sendo desnecessária a produção de prova. Logo, na forma 

do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito. 

Inicialmente, no que tange a alegação de inépcia da inicial em razão sob o 

argumento de que não foi juntado comprovante de endereço em nome do 

autor, não merece guarida, eis que o autor indicou seu atual endereço, o 

mesmo que consta em documentos presumidos idôneos, o que basta para 

atender o disposto no inc. II, do art. 319 do Código de Processo Civil, já 

que este não constitui documento imprescindível ao ajuizamento da ação. 

Ademais, o autor - solteiro - trouxe comprovante de residência em nome 

de seu genitor, corroborando o endereço declarado na inicial, bem como é 

o mesmo endereço indicado nas faturas trazidas pelo próprio réu. 

Outrossim, não houve prejuízo à defesa ou ao prosseguimento da ação, 

pela ausência de comprovação em nome do postulante. Rejeito a preliminar 

suscitada. Ausentes outras questões preliminares, passo a analise do 

mérito. Analisando a petição inaugural, verifico que a requerente aduz que 

não possui débitos com requerido, e a única dívida que possuía foi 

quitada, referente ao financiamento de um veículo, sendo que seu nome 

foi inscrito indevidamente no rol dos mal pagadores. No entanto, denota-se 

que a parte reclamada logrou êxito em comprovar a existência do contrato 

de “Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e de Contratação de 

Serviços PF” em nome da parte reclamante no ID n. 19063317, em que 

consta a sua assinatura, verifica-se que o referido contrato trata-se 

solicitação de cartão de crédito, em que o requerente autorizou a emissão 

do Cartão. Ademais, o requerido demonstrou através de faturas juntadas 

aos autos que o autor deixou de adimplir as faturas de cartão de crédito 

Itaucard, cartão de crédito que o autor tinha ciência e, inclusive entrou em 

contato com o requerido para desbloqueá-lo (ID. 19063321). Além disso, 

restou demonstrado também que o autor deixou de efetuar pagamento 

referente ao contrato nº 11230. Denota-se ainda, que além do contrato 

devidamente assinado, com a específica aderência ao cartão de crédito, 

colacionou ainda faturas concernentes aos períodos de 2014 a 2015, 

caindo por terra qualquer alegação de fraude, as quais constam o mesmo 

endereço declinado pelo autor em sua inicial. Consta ainda, que o autor 

utilizou do serviço de cartão de crédito, inclusive efetuou pagamento de 

faturas, documentos estes que mesmo intimado. Dessa forma, a requerida 

se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças 

efetuadas, uma vez que trouxe aos autos contrato devidamente assinado 

pelo consumidor e faturas que demonstraram a movimentação realizada 

pelo autor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC. Assim, não 

há dúvidas acerca da contratação de cartão de crédito pela parte autora, 

não havendo que se falar em fraude, sendo os débitos lançados nos em 

nome da parte reclamante decorrem do legítimo direito da requerida, ao 

passo que a inclusão aos órgãos de proteção ao crédito decorreu do 

saldo devedor em aberto pela ausência de pagamento. Uma vez não 

comprovado o pagamento das faturas cobradas, devido será o débito 

cobrado, sendo o apontamento aos órgãos de defesa do consumidor 

simples exercício regular do direito previsto aos credores, não 

configurando qualquer ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. 

Dessa feita, não restou caracterizado o vício de vontade ou vícios de 

consentimento, de sorte que o negócio jurídico atingiu os efeitos 

correspondentes, sem mácula ou nulidade. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO 

DEMONSTRADO. Incumbe ao embargante o ônus processual de 

comprovar os vícios de consentimento alegados na petição inicial. No caso 

concreto, não há qualquer elemento de prova capaz de apontar a 

ocorrência de erro substancial, dolo ou coação na contratação, razão pela 

qual não procede a pretensão de anulação do contrato. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.”(Apelação Cível, Nº 70069543254, Décima Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado 

em: 01-12-2016) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE AVAL. CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA 

DO AUTOR ACERCA DO NEGÓCIO CONTRATADO. APELAÇÃO PROVIDA.” 

(Apelação Cível Nº 70060067956, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 13/08/2014) No mais, 

quanto ao não recebimento de notificação prévia quanto à inscrição de 

seu nome em cadastro de proteção ao crédito, iterativa jurisprudência vem 

considerando que tal notificação prévia não compete ao credor, mas ao 

órgão mantenedor do cadastro. Além disso, as instituições financeiras 

disponibilizam tais informações aos seus clientes, sendo certo que a 

exclusão do cadastro depende do adimplemento do débito e, inexistindo 

comprovação de que o autor tenha procedido à quitação da dívida, é 

evidente que descabida a exclusão de seu nome de referidos cadastros. 

Nesse sentido a jurisprudência: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

Inscrição no cadastro de emitente de 12 (doze) cheques sem fundo - 

Alegação de ausência de notificação prévia - Verificação quanto à 

necessidade de notificação prévia à inscrição que caberia, se o caso, ao 

órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito - Súmula 359 do 

STJ - Precedentes do TJSP - Banco que coloca à disposição do 

correntista o acesso a movimentações financeiras - Extratos bancários 
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que possibilitam a ciência da inclusão - Danos morais não configurados - 

Exclusão do cadastro que se dá apenas com o resgate dos títulos ou 

mediante comprovação do pagamento - Sentença de improcedência 

mant ida  -  Recurso  impróv ido"  (TJSP,  Ape lação  n º 

1005756-13.2016.8.26.0066, Comarca de Barretos, 14ª Câmara de Direito 

Privado, rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 12/05/2017). Dessa maneira, 

tem-se que a parte reclamada desincumbiu de apresentar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora, de maneira que ausente 

irregularidade ou nulidade, descabida a condenação por danos materiais 

ou morais. No que tange a multa por litigância de má-fé, tenho que não 

restou demonstrada de forma inequívoca de dolo processual, motivo pelo 

qual deixo de condenar o autor em litigância de má-fé Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º 

e 2º , do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em 

julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se .Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 

FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046480-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1046480-49.2019.8.11.0041 Autor: 

DOUGLAS GONCALVES DE PAULA Réu: EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A HOMOLOGO a desistência da ação (id . 30925562) e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Eventuais custas processuais 

prescritas e sem honorários advocatícios face a ausência de resistência. 

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009862-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMO VERAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037658-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIBLEI SOARES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURITA BARBOSA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026420-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ELIAS BUENO DIAS BATISTA NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000835-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA EDNAIR PRASKOVIA NOGUEIRA DOS SANTOS EPAMINONDAS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000835-69.2017.8.11.0041 

AUTOR: THEREZA EDNAIR PRASKOVIA NOGUEIRA DOS SANTOS 

EPAMINONDAS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 
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caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014393-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014393-06.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Intime-se a parte autora para 

impugnar a contestação em 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038729-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELIR DE ANDRADE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1038729-45.2018.8.11.0041 

Requerente: SUELIR DE ANDRADE DIAS Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – 

MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001094-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO SANTOS DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1001094-93.2019.8.11.0041 

Requerente: JUCELINO SANTOS DE CAMPOS Requerido: PORTO SEGURO 

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

sobre a petição de Id. 31293507, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002683-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 4ª 

VARA CÍVEL 1002683-57.2018.8.11.0041 Intime-se a parte executada 

para manifestar sobre a petição do Id. 31293074, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021117-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STHEPHANI GRACE DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT17461-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055544-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023125-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA BELIDO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOQUEBEDE BELIDO SOUZA OAB - 946.091.281-87 (REPRESENTANTE)

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REU)
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TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSMERI VALDUGA OAB - MT11550-O (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT14755-O (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017076-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO BRAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI OAB - MT0006927A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA 

FAZENDA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016639-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSYHELLI ASSIS PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016639-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSYHELLI ASSIS PRATES REU: DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA 

LTDA - ME Acolho a impugnação ao valor dos honorários periciais, para 

fixá-los em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se a empresa requerida 

para depositar o valor dos honorários periciais, ora fixados, no prazo de 

15 dias. Após, intime-se a empresa perita para dar início a perícias, no 

mesmo prazo. CUIABÁ, 20 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056364-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FLAVIA RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

C. H. R. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO OAB - MT14619-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA RODRIGUES DE ARRUDA OAB - 024.354.881-81 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADÃO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que apresente sua contestação, no prazo de 

15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020699-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DALCI FASSIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020699-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS DALCI FASSIONI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 08h45, a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011827-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1011827-21.2019.8.11.0041 

Autor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Réu: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência de conciliação designada para o dia 09/07/2019, às 09h00 - 

Conciliação 07, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a 
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parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

relação consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º VIII do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023818-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR ALVES DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1023818-62.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELISMAR ALVES DE SALES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as 

partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será 

organizado e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento 

das provas a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, 

se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015225-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016639-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSYHELLI ASSIS PRATES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYEL CUIABA CLINICA DE ESTETICA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN OAB - MT4605-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1016639-77.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSYHELLI ASSIS PRATES RÉU: DYEL CUIABA CLINICA DE 

ESTETICA LTDA - ME Trata-se de pedido de devolução de prazo para 

apresentar contestação formulado pela parte requerida por não conseguir 

ter acesso a documentos que se encontravam sob sigilo. Com efeito, foi 

restringida a visualização de documentos, motivo pela qual a parte ré não 

conseguiu ter acesso. Assim, defiro o pedido de devolução do prazo para 

apresentar contestação, eis que configurada a justa causa a que se 

refere o § 1º do art. 223, do CPC, devendo o prazo se iniciar a partir da 

intimação desta decisão. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA 

CAJANGO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004687-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. J. E. S. (EXEQUENTE)

R. E. S. (EXEQUENTE)

S. E. S. (EXEQUENTE)

T. E. S. (EXEQUENTE)

P. E. S. (EXEQUENTE)

J. P. E. I. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO PIMENTEL DINIZ DE SOUZA OAB - SP190370 

(ADVOGADO(A))

TIAGO DE CASTILHO MUNOZ OAB - SP331672 (ADVOGADO(A))

FLORIANO PEIXOTO DE AZEVEDO MARQUES NETO OAB - SP112208 

(ADVOGADO(A))

PAULA MINARDI FONSECA OAB - SP385495 (ADVOGADO(A))

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT6602-O (ADVOGADO(A))

KARINA GOLDBERG BRITTO OAB - SP196284 (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO OAB - SP196651 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. B. C. E. A. D. P. L. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DO AMARAL SANTOS OAB - SP0221789A (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

MARIANA PRADO LISBOA OAB - SP306084 (ADVOGADO(A))

GIANCARLLO MELITO OAB - SP196467 (ADVOGADO(A))

 

Trata-se de processo suspenso, portanto nada a despachar. Aguarde-se 

o trânsito em julgado da ação declaratória, que é prejudicial ao andamento 

deste feito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016785-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAEL RIBEIRO LOURENCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016785-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMAEL RIBEIRO LOURENCO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o 

boletim de ocorrência; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – 

MT, 20 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016904-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUDARIO VICENTE ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016904-74.2020.8.11.0041. AUTOR: 

SUDARIO VICENTE ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o 

boletim de ocorrência; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – 

MT, 20 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017069-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017069-24.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o 

boletim de ocorrência; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – 

MT, 20 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017366-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017366-31.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos o boletim de ocorrência; Advirto ao autor que o não atendimento de 

tal providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 20 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017350-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON PAULO DA CONCEICAO JUNIOR (EXECUTADO)

NILVA PEREIRA CARRIJO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

TOP GRILL RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

JAKSON PAULO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017350-77.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: TOP GRILL RESTAURANTE LTDA - 

ME, JAKSON PAULO DA CONCEICAO, JACKSON PAULO DA CONCEICAO 

JUNIOR, NILVA PEREIRA CARRIJO DA CONCEICAO Redistribua-se o 

presente feito perante uma das Varas Especializadas de Direito Bancário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019123-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN ESTEFANIA EVANGELISTA DELLA BETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019123-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELEN ESTEFANIA EVANGELISTA DELLA BETTA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intimem-se os embargados 

para, querendo, se manifestarem sobre os embargos de declaração 

opostos (Id. 31359261), nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021504-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEYLA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA OAB - MT14971-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021504-80.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SHEYLA CRISTIANE MOREIRA DE SOUZA SILVA REU: CITAVEL 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA Intimem-se os embargados para, querendo, se manifestarem sobre 

os embargos de declaração opostos (Id. 31353571), nos termos do artigo 

1.023, §2º, do CPC/15. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014506-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAFILO DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA MEGUMI IIDA OAB - SP95740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA MUNDIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA CAROLINA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014506-62.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SAFILO DO BRASIL LTDA. EXECUTADO: OTICA MUNDIAL LTDA - ME, 

MARIA CAROLINA ROCHA Defiro como pede a exequente no ID 28449901. 

Oficie-se. Após, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 

dias. CUIABÁ, 21 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018330-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS CORBELINO (REU)

PATRICIA MUNIZ MAGOSSO (REU)

MARIA DA GLORIA COSTA MARQUES CORBELINO (REU)

EDMUNDO COSTA MARQUES CORBELINO (REU)

JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO (REU)

BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018330-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CENTRO EMPRESARIAL PAIAGUAS REU: MARIA DA GLORIA COSTA 

MARQUES CORBELINO, JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO, 

BIBIANE OLIVEIRA CORBELINO, EDMUNDO COSTA MARQUES 

CORBELINO, MARCUS VINICIUS CORBELINO, PATRICIA MUNIZ MAGOSSO 

Defiro como pede a credora no ID 29456395. Proceda-se à avaliação. 

CUIABÁ, 21 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1028222-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BROCCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA LTDA - ME 

(REU)

Outros Interessados:

CLEITON BROCCO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

FERRARESI E CIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028222-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEREZINHA BROCCO REU: SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA 

AMAZONIA LTDA - ME Cite-se a empresa requerida no endereço 

constante no ID 26627830. CUIABÁ, 21 de abril de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038711-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS (EXECUTADO)

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1038711-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARISELMA 

FERREIRA DE CAMPOS, AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA 

Citem-se por edital os executados para o cumprimento de sentença. Após, 

manifeste-se a credora, em 15 dias. CUIABÁ, 21 de abril de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022064-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA BEAL PACHECO OHLWEILER OAB - RS54001 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME GUERREIRO CASSEMIRO OAB - RS96778 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022064-85.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA REU: 

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME 

Citada a requerida por edital, necessário se faz a decretação da revelia, 

bem como a nomeação de Curador Especial. Nomeio a Defensoria Pública 

como Curadora Especial da empresa requerida. Intime-a para apresentar 

embargos, no prazo legal. CUIABÁ, 21 de abril de 2020. Vandymara G R P 

Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021507-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRASERV COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CHELOTTI OAB - SP288418 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA SENA CHINIKOSKI 32951345100 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021507-98.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BRASERV COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - ME 

EXECUTADO: SUZANA SENA CHINIKOSKI 32951345100 Defiro o pedido 

de citação por hora certa ID 30077107, o qual se dará às custas do Oficial 

de Justiça, que não foi diligente o suficiente no cumprimento do mandado 

anterior. Expeça-se mandado. CUIABÁ, 21 de abril de 2020. Vandymara G 

R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019123-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN ESTEFANIA EVANGELISTA DELLA BETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008517-75.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LISANIAS FERREIRA MENDES SALDANHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007624-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055638-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054519-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ROBERTO MEES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030259-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AYRES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039183-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FABIANO LEANDRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011390-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO HONORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012985-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FREITAS LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014606-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDO HELLEBRANDT DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001458-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAIMES RAMOS NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020724-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA GREGORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008393-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034840-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON HENRIQUE ROSA DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009025-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BOLANDIM LOIOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025455-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BUENO MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011174-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029540-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA COSTA FREIRE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045113-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LETICIA DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011585-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TAQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015137-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELBS FERREIRA NOBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015342-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEI CRISTIAN GRANZA MILAGRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021405-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033613-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CATARINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021402-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVIANO CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016264-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZANIA DA SILVA FILHA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046628-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição da(o) perita(o) informando o 

NÃO COMPARECIMENTO na data designada, justificando sua ausência, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015803-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA BERWIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005339-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIZZOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE EHLKE RODA OAB - PR49566 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014041-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005483-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILES FREITAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003856-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO TUPINAMBAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA JESUS ARAUJO OAB - MT22710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORUS CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

DESPACHO Intimada sobre o pedido de pagamento parcelado proposto 

pela executada, o exequente discordou dos valores judicialmente 

depositados, ao argumento de que os mesmos não observaram os 

preceitos legais que determinam a sua devida correção (Id 31096070). 

Assim, requer a realização de penhora online sobre o saldo devedor 

remanescente, indicado no valor de R$ 1.959,09. O exequente requer, 

outrossim, o levantamento da quantia judicialmente depositada, por ser 

incontroversa. É o necessário. Decido. Considerando que o valor 

judicialmente depositado pela parte executada é incontroverso, defiro o 

pedido de levantamento conforme formulado. Expeça-se o competente 

alvará. Intime-se o executado para pagar o valor remanescente, em 15 

dias. O pedido de constrição será analisado após o decurso do prazo 

para o executado. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053900-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

MAIRA REGINA DE CARVALHO OAB - 581.433.861-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. A. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

 

Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que 

as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se a parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031531-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE LIMA MAITELLI (REU)

ALEXANDRE MAITELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT4531-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031531-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IUNI EDUCACIONAL S/A. REU: ANA CAROLINE LIMA MAITELLI, 

ALEXANDRE MAITELLI No caso, verifica-se que as partes se compuseram 

amigavelmente nos autos (Id. 31378347). Assim, a sua homologação é 
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medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o 

acordo entabulado entre as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma acordada. Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 

2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056363-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014393-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE CAMPOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046646-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE SOUZA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020139-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010640-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE LOSCHI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes da pericia designada para o dia 03 de julho de 2020 

(sexta-feira), às 14h00min, na sede da Forense Lab, com posterior 

deslocamento ao endereço situado na Avenida Madri, nº 457, Apto 2T, 

Condomínio Residencial Torres de Madri, Bairro Rodoviária Parque, CEP: 

78036-971, na cidade de Cuiabá/MT, a fim de realizar o exame pericial 

oficialmente.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004148-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004148-38.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE GONCALO DO NASCIMENTO RÉU: CLARO S.A. Intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas 

que desejam produzir. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a 

apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de abril de 2017. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004148-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004148-38.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE GONCALO DO NASCIMENTO RÉU: CLARO S.A. Intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas 

que desejam produzir. Somente após as partes especificarem as provas 

que pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a 

apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 25 de abril de 2017. Emerson Luis 
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Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006273-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006347-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE ALVES KOZERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006347-33.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES KOZERA REQUERIDO: TIM 

CELULAR S/A Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que desejam produzir. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será organizado 

e saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas 

a serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o 

caso. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018375-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010634-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021327-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN REDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023736-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025927-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037681-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JAIME OSMAR RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037681-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIME OSMAR RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Em consulta ao sistema PJE-2º grau, verifica-se que o Tribunal de 

Justiça deu provimento ao agravo de instrumento nº 

1015464-06.2019.811.0000, para reformar a decisão proferida nos 

presentes autos (Id. 23880668), a fim de conceder a tutela de urgência ao 

autor, para determinar que a instituição financeira agravada exclua o nome 

do requerente do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central. 

Assim, dê-se cumprimento ao mencionado acórdão, expedindo-se o 

necessário. Intime-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. VANDYMARA G. R. 

PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015274-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO RUBENS DE AMORIM OAB - MT3785/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015274-80.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: 

VIVO S.A. Intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para, no prazo de 

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

parágrafo único), juntar nos autos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (documentos pessoais, comprovante de endereço, 

demonstrativo de criação pela requerida, do CNPJ: 36.566.004/0001 -89, 

etc.), eis que a petição inicial veio acompanhada somente da procuração 

outorgada pelo requerente. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de abril 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1026486-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE ABREU SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026486-06.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MANOEL JOAO DE ABREU SANTIAGO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Defiro o pedido de Id. 29631829. Expeça-se 

certidão para habilitação de crédito no valor de R$ 78.852,90 (setenta e 

oito mil oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos), para 

habilitar na Ação de Falência nº 0021350-12.2019.8.08.0024, em trâmite 

na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Após, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045214-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO KRINDGES SANTOS OAB - MT16792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1045214-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CHRISLAINE MARCONI DE LIMA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Analisando os autos verifico que a 

autora emendou a inicial após o prazo, conforme certidão. Além disso, em 

consulta ao site da energisa verifiquei a inexistência de débitos em nome 

da parte autora, assim, intime-a para dizer se ainda tem interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024636-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO JOAQUIM MARTINELLI OAB - SC3210-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA AZEVEDO DE CARVALHO MENDLOWICZ OAB - RJ99151 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO BENA MEDEIROS OAB - MT18762-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024636-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. EXECUTADO: GEOTOP 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA Defiro o pedido de suspensão 

feito no ID 30397819. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a 

exequente para manifestar-se e 15 dias. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017467-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARTOMIRO DE ARAUJO BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017467-68.2020.8.11.0041 BARTOMIRO 

DE ARAUJO BASTOS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 13h45 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 
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dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016010-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016010-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: AURORA 

DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA Intime-se a exequente 

para indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão 

do processo. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017475-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIN PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017475-45.2020.8.11.0041 BENJAMIN 

PEDRO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 08h30 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016867-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL DA SILVA MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1016867-47.2020.8.11.0041 DORIVAL DA 

SILVA MEDEIROS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2020, às 12h15 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006536-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006536-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EXECUTADO: SF 

COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Cite-se a executada 

no endereço constante do ID 30119236. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 
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Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017211-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHON WANDER SILVA CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017211-28.2020.8.11.0041 JHON 

WANDER SILVA CUSTODIO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada 

para o dia 21/09/2020, às 12h30 - Conciliação 03, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017297-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017297-96.2020.8.11.0041 CICERA DE 

SOUSA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se e 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2020, às 12h45 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017318-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILCON PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017318-72.2020.8.11.0041 ILCON 

PAULO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 13h00 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023096-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCOS BARBOSA ROCHA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023096-28.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA EXECUTADO: JOAO MARCOS BARBOSA ROCHA 

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida e já distribuída. 

CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017382-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017382-82.2020.8.11.0041 TEREZINHA 

RODRIGUES DE SOUSA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 13h15 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017397-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017397-51.2020.8.11.0041 CRISTIANO 

SILVA DE SOUZA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 13h30 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017045-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BENTO DA GUIA AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017045-93.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO BENTO DA GUIA AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos o 

boletim de ocorrência; Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – 

MT, 21 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016468-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1016468-18.2020.8.11.0041 LEANDRO 

FRANCA DA COSTA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 14h00 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 
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designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015617-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOAO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1015617-76.2020.8.11.0041 PAULO 

JOAO DE ARRUDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 08h00 - Conciliação 04, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016341-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON TEODORO DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1016341-80.2020.8.11.0041 ROBSON 

TEODORO DE PINHO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 14h15 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016865-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE ALMEIDA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1016865-77.2020.8.11.0041 ANTONIO 

JOSE DE ALMEIDA LOPES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 21/09/2020, às 12h00 - Conciliação 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 
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(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027602-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA OAB - MT20539-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027602-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

EUZEMAR FATIMA LOPES PEREIRA SIQUEIRA, qualificada no processo em 

epígrafe, ingressou com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, também identificado no processo. 

Conta que realizou um acordo com a requerida para efetuar o pagamento 

dos débitos em atraso e cancelar o serviço contratado, contudo, mesmo 

tendo realizado o cumprimento da obrigação a requerida enviou seu nome 

indevidamente para ser inserido nos cadastros de restrição ao crédito Por 

esta razão, postula pela concessão da tutela antecipada, de modo a 

determinar que a Requerida retire seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, tais como o comprovante 

de pagamento (Id. 14884146) e o extrato atualizado do SPC/Serasa (Id. 

14884099). O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar financiamentos e outras transações comerciais. Por 

outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente à inclusão. 

Por fim, entendo desnecessária a prestação de caução. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência para determinar ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, a exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação ao débito oriundo da empresa 

“TELEFÔNICA BRASIL S/A”, no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, 

determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, 

até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de 

cobrar e reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do art. 297, Parágrafo 

único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

designada para o dia 16 de outubro de 2018, às 09:30h – Sala: Conciliação 

06, com vistas à conciliação a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Antevendo a relação consumerista entre as 

partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059206-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. A. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN PAULO DA COSTA SANTOS OAB - 703.307.441-78 

(REPRESENTANTE)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1059206-55.2019.8.11.0041 

Requerente: L. P. A. S. Requerido: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Desnecessária a redesignação de audiência de 

conciliação, uma vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, 

independentemente de designação de audiência. Além do mais, a pauta de 

audiências junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia 

(COVID 19), podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se 

a parte requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 

15(quinze) dias. Cumpra-se. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056363-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056363-20.2019.8.11.0041 

Requerente: LOURIVAL RODRIGUES DE MORAES Requerido: BANCO DO 

BRASIL SA Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, 

uma vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, 

independentemente de designação de audiência. Além do mais, a pauta de 

audiências junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia 

(COVID 19), podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se 

a parte requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 

15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056550-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NICOLAU FUEZI LEITE DE OLIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056550-28.2019.8.11.0041 

Requerente: JOSE NICOLAU FUEZI LEITE DE OLIVA Requerido: BANCO DO 

BRASIL SA Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, 

uma vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, 

independentemente de designação de audiência. Além do mais, a pauta de 

audiências junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia 

(COVID 19), podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se 

a parte requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 

15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055307-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAH SYDNEI DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1055307-49.2019.8.11.0041 

Requerente: JEOVAH SYDNEI DE CASTRO Requerido: BANCO DO BRASIL 

SA Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez 

que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se a parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062290-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA OAB - MT13597-O (ADVOGADO(A))

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT7436-O (ADVOGADO(A))

ALINE EVELLYN PEDROSO DE ARRUDA MOURA OAB - MT17038/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1062290-64.2019.8.11.0041 

Requerente: LUCIA SANTANA DE ARRUDA Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Desnecessária a 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem 

se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação de 

audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Dessa forma, intime-se a parte requerente, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15(quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057180-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA MATOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco de Almeida OAB - MT22446/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057180-84.2019.8.11.0041 

Requerente: FRANCISCO FERREIRA MATOS Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Desnecessária a 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem 

se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação de 

audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Assim, intime-se a parte requerida, para que 

apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057586-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS RODRIGUES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1057586-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAIS RODRIGUES DE BRITO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, às 10h15 - sala 01, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057862-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARQUES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO JOBIM OAB - MT6412-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057862-39.2019.8.11.0041 

Requerente: PATRICIA MARQUES FERNANDES Requerido: AGEMED 

SAUDE S/A Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, 

uma vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, 

independentemente de designação de audiência. Além do mais, a pauta de 

audiências junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia 

(COVID 19), podendo levar meses para a sua realização. Dessa forma, 

determino CITAÇÃO da parte requerida, para que apresente sua 

contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043453-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1043453-58.2019.8.11.0041 

Requerente: RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS Requerido: 

AYMORE Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma 

vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, 

independentemente de designação de audiência. Além do mais, a pauta de 

audiências junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia 

(COVID 19), podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se 

a parte requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 

15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038642-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1038642-55.2019.8.11.0041 

Requerente: DIEGO RODRIGUES DA SILVA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 12h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a PARTE REQUERIDA . 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047714-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DE SOUZA TEDESQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1047714-66.2019.8.11.0041 

Requerente: JOAO VICTOR DE SOUZA TEDESQUE Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 12h45 - sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1050143-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

SERGIO ADIB HAGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SB FIT ACADEMIA 018 LTDA (REU)

AMIR ANTONIO MALUF (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1050143-06.2019.8.11.0041 

Requerente: SERGIO ADIB HAGE e outros Requerido: SB FIT ACADEMIA 

018 LTDA e outros Desnecessária a redesignação de audiência de 

conciliação, uma vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, 

independentemente de designação de audiência. Além do mais, a pauta de 

audiências junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia 

(COVID 19), podendo levar meses para a sua realização. Dessa forma, 

determino CITAÇÃO da parte requerida, para que apresente sua 

contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054877-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA CLAUDIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054877-97.2019.8.11.0041 

Requerente: CLEUZA CLAUDIA DE ALMEIDA Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Desnecessária a 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem 

se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação de 

audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Assim, intime-se a parte requerida, para que 

apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056830-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056830-96.2019.8.11.0041 

Requerente: BENEDITO FERREIRA GOMES Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Desnecessária a 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem 

se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação de 

audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Assim, intime-se a parte requerida, para que 

apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059502-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLEN DAIANNY DOS SANTOS VIDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1059502-77.2019.8.11.0041 

Requerente: EVELLEN DAIANNY DOS SANTOS VIDAL Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que 

as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se a parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056351-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056351-06.2019.8.11.0041 

Requerente: ROSELI FRANCISCO DOS SANTOS Requerido: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Desnecessária a 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem 

se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação de 

audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Assim, intime-se a parte requerida, para que 

apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057277-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MADUREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057277-84.2019.8.11.0041 

Requerente: MARLY MADUREIRA Requerido: BANCO HONDA S/A. 

Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que 

as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Dessa forma, intime-se a 

parte requerente, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no 

prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060748-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARKILA CAROLINE WALTRICK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1060748-11.2019.8.11.0041 

Requerente: DARKILA CAROLINE WALTRICK Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Desnecessária a 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem 

se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação de 

audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Assim, intime-se a parte requerida, para que 

apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052966-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1052966-50.2019.8.11.0041 

Requerente: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Requerido: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Desnecessária a 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem 

se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação de 

audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Assim, intime-se a parte requerida, para que 

apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060418-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1060418-14.2019.8.11.0041 

Requerente: ALLIANZ SEGUROS S/A Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Desnecessária a 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem 

se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação de 

audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Assim, intime-se a parte requerida, para que 

apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1059243-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ REIS DE FRANCA CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1059243-82.2019.8.11.0041 

Requerente: LUIZ REIS DE FRANCA CORREA Requerido: Aguas Cuiabá 

S/A Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez 

que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se a parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061910-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1061910-41.2019.8.11.0041 

Requerente: JAIME GONCALVES Requerido: Aguas Cuiabá S/A 

Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que 

as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se a parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1061870-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELIN FRITSCHE LIMBERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1061870-59.2019.8.11.0041 

Requerente: EVELIN FRITSCHE LIMBERGER Requerido: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez 

que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se a parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057832-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIRA PEREIRA HORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057832-04.2019.8.11.0041 

Requerente: OZENIRA PEREIRA HORA Requerido: Aguas Cuiabá S/A 

Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que 

as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se a parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053762-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1053762-41.2019.8.11.0041 

Requerente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que 

as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Dessa forma, determino 

CITAÇÃO da parte requerida, para que apresente sua contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058350-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO I. CORREA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA FORTUNATO UEMA OAB - MT22917/O (ADVOGADO(A))

FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE OAB - MT19689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1058350-91.2019.8.11.0041 

Requerente: REINALDO I. CORREA - EPP Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Desnecessária a 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem 

se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação de 

audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Assim, intime-se a parte requerida, para que 

apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055638-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1055638-31.2019.8.11.0041 

Requerente: RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO Requerido: 

BANCO DAYCOVAL S/A Desnecessária a redesignação de audiência de 

conciliação, uma vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, 

independentemente de designação de audiência. Além do mais, a pauta de 

audiências junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia 

(COVID 19), podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se 

a parte requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 

15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020139-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1020139-20.2018.8.11.0041 

Requerente: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se o 

devedor, para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025161-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MARQUES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1025161-25.2019.8.11.0041 

Requerente: ALEX MARQUES RODRIGUES Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034737-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE MARQUES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1034737-42.2019.8.11.0041 

Requerente: ALAIDE MARQUES ALVES Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014765-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1014765-86.2019.8.11.0041 

Requerente: LUZIA FERREIRA DA SILVA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Intime-se o devedor, para pagar o débito 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 
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executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020138-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALVES DAS CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1020138-98.2019.8.11.0041 

Requerente: ALCIDES ALVES DAS CHAGAS Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar. Consigne 

que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055544-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1055544-83.2019.8.11.0041 

Requerente: BENEDITO RODRIGUES NOGUEIRA Requerido: BANCO DO 

BRASIL SA Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, 

uma vez que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, 

independentemente de designação de audiência. Além do mais, a pauta de 

audiências junto ao CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia 

(COVID 19), podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se 

a parte requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 

15(quinze) dias. Cumpra-se Cuiabá, data registrada no sistema. 

Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017365-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1017365-17.2018.8.11.0041 

Requerente: MARIA DOMINGAS PEREIRA NUNES Requerido: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Desnecessária a 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes podem 

se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação de 

audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Assim, intime-se a parte requerida, para que 

apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055434-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1055434-84.2019.8.11.0041 

Requerente: JOAQUIM JOSE DOS SANTOS Requerido: Aguas Cuiabá S/A 

Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que 

as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se a parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002494-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELISBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - MT18345-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1002494-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELISBERTO MIGUEL DE OLIVEIRA REU: BANCO PAN Acolho a 
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impugnação ao valor dos honorários periciais, para fixa-los em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se o Banco requerido para depositar o 

valor, ora fixado dos honorários periciais, em 15 dias. Após, intime-se a 

empresa perita para dar início a perícia, no mesmo prazo. CUIABÁ, 20 de 

abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023818-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR ALVES DE SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023818-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELISMAR ALVES DE SALES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Mantenho o valor dos honorários periciais, indicado 

pela empresa perita, por seus próprios fundamentos. Intime-se a 

seguradora para depositar o valor dos honorário periciais, no prazo de 15 

dias. Após, intime-se a empresa perita para dar início a perícia, no mesmo 

prazo. CUIABÁ, 20 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015225-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015225-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO RODRIGUES DE SOUZA REU: BROOKFIELD CENTRO-OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Mantenho o valor dos honorários 

periciais indicado pela empresa perita, por seus próprios fundamentos. 

Intime-se a seguradora para depositar o valor dos honorários periciais, em 

15 dias. Após, intime-se a empresa perita para dar início a perícia, em igual 

prazo. CUIABÁ, 20 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057943-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057943-85.2019.8.11.0041 

Requerente: VANDERSON DO ESPIRITO SANTO SILVA Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 13h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057837-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURISAN OSEIAS RICARDE DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057837-26.2019.8.11.0041 

Requerente: MAURISAN OSEIAS RICARDE DE MELO Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 13h15 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057879-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FRANCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057879-75.2019.8.11.0041 

Requerente: MARIO FRANCA DA SILVA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 13h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 119 de 799



injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038613-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABELARDO DOS SANTOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1038613-05.2019.8.11.0041 

Requerente: JOSE ABELARDO DOS SANTOS DA CRUZ Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 14h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057650-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DA SILVA PAULO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057650-18.2019.8.11.0041 

Requerente: EVA DA SILVA PAULO Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 13h45 - sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057642-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA INGRACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057642-41.2019.8.11.0041 

Requerente: MARIA APARECIDA DA SILVA INGRACIO Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 09h00 - sala 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005041-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1005041-24.2020.8.11.0041 

Requerente: VALDERI RODRIGUES DA SILVA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 09h15 - sala 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 
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Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004377-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004377-90.2020.8.11.0041. Em virtude do 

teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 27/08/2020, às 09h15 – sala 08, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1054544-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR CRUZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054544-48.2019.8.11.0041 

Requerente: CLAUDEIR CRUZ DE OLIVEIRA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 10h30 - sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054613-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054613-80.2019.8.11.0041 

Requerente: ANA CLAUDIA DA SILVA VIEIRA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 10h45- sala 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054800-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS HENRIQUE NUNES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054800-88.2019.8.11.0041 

Requerente: MATEUS HENRIQUE NUNES MACHADO Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 11h15- sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056670-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARQUES DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056670-71.2019.8.11.0041 

Requerente: DANIEL MARQUES DE SOUZA SANTOS Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 11h30 - sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055655-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LEITE SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1055655-67.2019.8.11.0041 

Requerente: VITOR LEITE SANTIAGO Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 11h45- sala 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056661-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ALVES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056661-12.2019.8.11.0041 

Requerente: VANDERLEI ALVES DE AMORIM Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 12h15- sala 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056924-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIANA DA COSTA GHIOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056924-44.2019.8.11.0041 

Requerente: RUBIANA DA COSTA GHIOTTI Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 12h30 - sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057970-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA APARECIDA DE ARAUJO TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057970-68.2019.8.11.0041 

Requerente: AMANDA APARECIDA DE ARAUJO TRINDADE Requerido: 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 12h45- sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055077-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO SANTANA DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1055077-07.2019.8.11.0041 

Requerente: AURELIO SANTANA DE AMORIM Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 13h00 - sala 01, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056851-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS BOZOKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056851-72.2019.8.11.0041 

Requerente: REGIS BOZOKI Requerido: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de 

março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março 

de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, às 13h15- sala 01, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado constituído nos 

autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte 

autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054802-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAURENTINO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054802-58.2019.8.11.0041 

Requerente: FRANCISCO LAURENTINO GONCALVES Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 13h30 - sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056883-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO LUCAS ALMEIDA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056883-77.2019.8.11.0041 

Requerente: AURELIANO LUCAS ALMEIDA NEVES Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 14h00 - sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 
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valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055045-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DO ESPIRITO SANTO MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1055045-02.2019.8.11.0041 

Requerente: VALDIRENE DO ESPIRITO SANTO MORAIS Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 14h15- sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056876-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESUINO EMILIO PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056876-85.2019.8.11.0041 

Requerente: GESUINO EMILIO PADILHA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 08h00- sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055000-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1055000-95.2019.8.11.0041 

Requerente: VALDINEIA DOS SANTOS Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 08h15- sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054995-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAIR GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054995-73.2019.8.11.0041 

Requerente: EDIVAIR GOMES DE SOUZA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 08h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054647-55.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054647-55.2019.8.11.0041 

Requerente: JORGE LUIS DE MORAES Requerido: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 

de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi cancelada, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, às 08h45- 

sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

(art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA tem advogado 

constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário eletrônico. Intime-se, 

ainda, a parte autora para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara 

G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057320-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057320-21.2019.8.11.0041 

Requerente: LUCIANO DE OLIVEIRA ALMEIDA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 9h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056976-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA GALVAO LOCATI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056976-40.2019.8.11.0041 

Requerente: PAMELA GALVAO LOCATI Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 09h15 - sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057264-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INES PATRICIA DE CASTRO MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057264-85.2019.8.11.0041 

Requerente: INES PATRICIA DE CASTRO MELO Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 09h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057308-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON PEREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057308-07.2019.8.11.0041 

Requerente: ADEMILTON PEREIRA DE FREITAS Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 09h45 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054994-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FREDERICO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054994-88.2019.8.11.0041 

Requerente: ADRIANO FREDERICO DE SOUSA Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 10h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057004-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS FERREIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057004-08.2019.8.11.0041 

Requerente: RUBENS FERREIRA DIAS Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 10h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055398-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES FAVALESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1055398-42.2019.8.11.0041 

Requerente: EDILSON GOMES FAVALESSA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 10h45 - sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057230-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057230-13.2019.8.11.0041 

Requerente: OSMAR FERREIRA DA SILVA Requerido: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 11h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059404-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1059404-92.2019.8.11.0041 

Requerente: JULIANA DA SILVA RODRIGUES Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 11h30 - sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005105-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA CAMPOS SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1005105-34.2020.8.11.0041 

Requerente: CRISTINA CAMPOS SILVA GOMES Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 11h45 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057267-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL ALVES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1057267-40.2019.8.11.0041 

Requerente: JARDEL ALVES GONCALVES Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 10h15- sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005153-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DALLA PRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1005153-90.2020.8.11.0041 

Requerente: NELSON DALLA PRIA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 12h15 - sala 02, a ser realizada pela Central de 
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Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004852-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR MENDES DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1004852-46.2020.8.11.0041 

Requerente: ODIMAR MENDES DA SILVA CRUZ Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 12h00 - sala 02, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054124-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MIRANDA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054124-43.2019.8.11.0041 

Requerente: SAMUEL MIRANDA CORREA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 14h15 - sala 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054237-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON FERREIRA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054237-94.2019.8.11.0041 

Requerente: ALYSSON FERREIRA DUARTE Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 08h00 - sala 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054469-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIAN DEIVID SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054469-09.2019.8.11.0041 

Requerente: RUBIAN DEIVID SIQUEIRA Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 08h15 - sala 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 
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CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056935-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON OLIVEIRA PASCOAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056935-73.2019.8.11.0041 

Requerente: EDIMILSON OLIVEIRA PASCOAL Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 08h30 - sala 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004789-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1004789-21.2020.8.11.0041 

Requerente: ROSANA FELIX DA SILVA Requerido: SEGURADORA LIDER 

DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 11h15 - sala 01, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054997-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA ISABEL ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1054997-43.2019.8.11.0041 

Requerente: CLARA ISABEL ARAUJO DA SILVA Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 08h45 - sala 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048666-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1048666-45.2019.8.11.0041 

Requerente: VANIA MARIA DA CRUZ Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual a audiência foi 

cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 21/09/2020, 

às 09h30 - sala 03, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação 

da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE REQUERIDA 

tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via diário 

eletrônico. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004312-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA CONCEICAO FURTADO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1004312-95.2020.8.11.0041 

Requerente: RAIMUNDO DA CONCEICAO FURTADO PINTO Requerido: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 09h45 - sala 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003386-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA ROSINEI JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1003386-17.2020.8.11.0041 

Requerente: JESUINA ROSINEI JUSTINO Requerido: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 10h00 - sala 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a PARTE REQUERIDA . 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056931-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JUNIOR FERREIRA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n.: 1056931-36.2019.8.11.0041 

Requerente: CLAUDIO JUNIOR FERREIRA FRANCA Requerido: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Em virtude do teor da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 10h15 - sala 03, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a PARTE REQUERIDA 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara G. R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000158-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA EXECUTADO: PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA Defiro como pede o exequente no ID 29581463. Lavre-se o 

Termo de Penhora. Após, intime-se o exequente para providenciar a 

averbação. CUIABÁ, 21 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038386-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESAU SOUZA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI CERETTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038386-83.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ESAU SOUZA SILVA JUNIOR REU: GILNEI CERETTA Defiro o pedido de 

justiça gratuita formulado pelo réu/embargante. Intimem-se as partes para 

no prazo de 15 dias especificar as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade os fatos que com elas pretendem demonstrar. 

CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034783-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO SANTANA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034783-02.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EMERSON FERNANDES DOS SANTOS REU: ERIVALDO SANTANA DA 
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COSTA O réu foi citado por Carta Precatória conforme certidão do Oficial 

de Justiça Id 23487863 e interpôs Embargos à Ação Monitória em 

20/09/2019, Id. 24133711. Recebo os embargos à Ação Monitória. 

Intime-se o autor/embargado para impugnar os embargos no prazo de 15 

dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005333-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E 

EPI S LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIANE ROSSETTO STEFFEN OAB - MT13371-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005333-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E 

EPI S LTDA - EPP EXECUTADO: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA 

Tendo em vista o desinteresse demonstrado pela empresa exequente, 

suspendo o andamento deste processo pelo prazo de um ano, conforme 

permite o art. 921, III, parágrafo primeiro, do CPC. CUIABÁ, 22 de abril de 

2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000122-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT12048-O (ADVOGADO(A))

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT12004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISCIANY ALINE VAZ GUIMARAES AQUINO VILELA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000122-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO REU: CRISCIANY ALINE VAZ 

GUIMARAES AQUINO VILELA Trata-se de Ação de Reparação por Danos 

Morais e Materiais ajuizada por ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO, em 

face de CRISCIANY ALINE VAZ GUIMARÃES AQUINO VILELA, ambas 

qualificadas nos autos. A autora relata que no dia 04/02/2015, celebrou 

um contrato de prestação de serviço odontológico com a requerida, que 

consistia na realização dos seguintes serviços: colocação de 04(quatro) 

lentes dentárias; troca de próteses móveis, superior e inferior e algumas 

restaurações, sendo estipulado pela requerida o prazo de 01 (um) mês 

para realização de todo o tratamento, tendo em vista que no mês de abril a 

requerente faria uma viagem, havendo tempo suficiente para o término dos 

procedimentos. Aduz que após o pagamento do tratamento, no valor de 

R$12.000,00, sendo R$ 5.000,00 pagos no cartão de crédito e R$ 7.000,00 

pagos em cheques parcelados, passou a não conseguir mais agendar 

horário com a requerida, inclusive, procurou o PROCON-MT, ocasião em 

foi orientada a registrar B.O., feito em 29/04/2015. Relata que após muito 

constrangimento e insatisfação com o serviço da requerida, em 

05/05/2015 conseguiu ser atendida, pedindo para rescindir o contrato, 

todavia, afirma que a requerida insistiu para terminarem o tratamento, com 

a instalação das próteses e lentes de contato, com o que concordou; 

contudo, afirma que em menos de 24 horas uma das lentes de contato 

caiu, causando-lhe mais tristeza, por ter investido muito dinheiro e não ter 

o serviço atingido seu objetivo. Diz que só conseguiu novo atendimento em 

15/05/2015, ocasião em que a requerida informou que cobraria pelas 

lentes, apenas excluindo a que caiu, e devolveria o valor de forma 

parcelada; afirma ainda, que a requerida ofertou a devolução de 

R$6.500,00, desde que a autora assinasse um termo isentando a ré de 

qualquer responsabilidade sobre o que viesse a acontecer com os dentes 

da autora, com o que não concordou, vindo novamente a procurar o 

PROCON-MT, sendo que novamente a autora não compareceu às duas 

audiências agendadas naquele órgão. Afirma ter procurado a Delegacia 

do Consumidor, o Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, 

enfim, diz ter tentado de todas as formas resolver a situação, alegando 

que a ré faltou na última audiência de conciliação do CRO, que ocorreu m 

27/11/2017; por fim, sustenta que procurou outro profissional que lhe 

informou não ser possível reverter os graves danos causados em seus 

dentes, apenas amenizar a situação, razão pela qual pugna pela 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais de R$30.000,00 

e danos materiais de R$12.000,00. No ID 11280740 foi concedido o 

benefício da justiça gratuita e invertido o ônus da prova. Contestação sob 

o ID 13509482, impugnando os benefícios da justiça gratuita; no mérito, 

alega que os serviços foram prestados adequadamente e no tempo certo, 

já que a autora é pessoa idosa, o que não permitia um tratamento 

acelerado; afirma ter explicado todos os riscos do tratamento e a 

necessidade de primeiro tratar os poucos dentes da autora, extrair as 

raízes comprometidas, para só então depois fazer a colocação das lentes 

e por fim das próteses; alega que a autora passou uma vida inteira sem os 

dentes, e que a adaptação às próteses requisitava paciência e todos os 

cuidados informados pela requerida, o que não foi observado pela autora; 

argumenta que atendeu a autora no período de fevereiro/15 a maio/15, 

tempo exíguo diante das dificuldades no tratamento; afirma não ter 

descontado os três últimos cheques dados pela autora, diante da 

insatisfação com o tratamento. Assim, alega que não causou qualquer 

dano material ou moral à autora, razão pela qual pede a improcedência dos 

pedidos. Impugnação à contestação (ID 13755395). Intimadas para 

especificarem as provas, as partes pugnaram pela produção de provas 

orais. Decisão saneadora (ID 24608518), rejeitando o pedido de 

revogação da justiça gratuita e designando audiência de instrução e 

julgamento, realizada sob o ID 26955260, com depoimento das partes 

autora e ré. Memoriais finais da requerida (ID 28178800) e da autora (ID 

28396466). É o relatório. Fundamento e Decido. A autora propôs ação de 

indenização por danos morais e materiais contra a parte requerida, 

alegando, em síntese, que contratou tratamento dentário para a colocação 

de 04 (quatro) lentes dentárias; troca de próteses móveis, superior e 

inferior e algumas restaurações, pagando pelo serviço o valor de 

R$12.000,00, contudo, afirma que o serviço não foi prestado 

adequadamente e nem concluído da maneira como contratada. Analisando 

os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste em parte a autora. Como bem delimitado na decisão 

saneadora de ID 24608518, a questão de fato e de direito destes autos, 

consiste na qualidade da prestação de serviços oferecidos pela requerida 

à autora. E nesse passo, tendo sido invertido o ônus da prova, caberia à 

requerida comprovar que prestou satisfatória e adequadamente o serviço 

à autora. Embora a requerida tenha esclarecido em audiência como se deu 

o tratamento da autora, explicando as dificuldades em relação à sua idade 

e a péssima condição geral de sua saúde bucal, fato é que não produziu 

prova pericial capaz de afastar a alegação de má qualidade do serviço 

prestado, pois restou incontroversa a interrupção do tratamento pela 

requerida, e posterior conclusão por outro profissional, que segundo a 

autora afirma “não teve mais problemas”, ou seja, mostrou-se satisfatório. 

A questão da má qualidade do serviço e do atendimento prestado à 

autora, vem, inclusive, corroborada pelo Parecer da Comissão de Ética e 

Audiências do CRO-MT, colacionado no ID 11277595, em que referido 

órgão opinou pela instauração de processo ético contra a requerida, cujo 

desenrolar não consta dos autos. Se por um lado é certo que o tratamento 

não foi satisfatório à autora, por outro lado, também restou incontroverso 

que a requerida não depositou os últimos três cheques dados em 

pagamento pela autora, cada um no valor de R$1.166,00, os quais 

totalizam R$3.498,00. Dessa forma, o dano material consistente na 

devolução do valor pago pelo tratamento que não foi adequadamente 

prestado existe, contudo, não corresponde ao valor total pago pela autora 

de R$12.000,00 (doze mil reais), devendo ser descontado o valor dos 

cheques não compensados, totalizando a quantia de R$ 8.502,00, que 

deve ser devolvida à autora. Em relação aos danos morais, sem dúvidas a 

autora teve aborrecimentos com a situação, mas não a ponto de lhe 

causar o alegado dano moral, mesmo porque, diante da situação concreta, 

havia preexistência da falta de quase todos os dentes na boca, portanto, 

não pode atribuir este fato ao serviço da requerida. Assim, afasto o 
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pedido de condenação da requerida por danos morais. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

CONDENAR a parte requerida a devolução do valor de R$ 8.502,00, 

correspondente ao valor pago pela autora pelos serviços odontológicos, 

que não foram adequadamente prestados, ao qual devem ser acrescidos 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e 

correção monetária pelo índice INPC a contar da data desta sentença. 

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 

50% a cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas 

processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. 

Contudo, face ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de abril de 2019. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028917-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMPARO VIEIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028917-13.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DO AMPARO VIEIRA DE ASSIS REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Trata-se de Ação Revisional de Contrato de 

Consumo c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA DO 

AMPARO VIEIRA DE ASSIS em face de ÁGUAS CUIABÁ. Em suma, a 

autora constesta as faturas dos meses de setembro/2015, maio/2016, 

junho/2016, julho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, 

janeiro/2017, fevereiro/2017, março/2017, abril/2017, maio/2017 e 

junho/2017, ao argumento de que tais cobranças não refletem o seu 

consumo real. Assim, pleiteou a concessão de tutela de urgência, para 

determinar que a requerida (i) restabeleça o fornecimento de água para a 

unidade consumidora da autora; e (ii) exclua o nome da requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, em virtude das faturas objeto da demanda. 

Pugna, ao final, pela procedência dos pedidos para (i) determinar a 

revisão das faturas objeto da demanda, readequando-as à média de 

consumo da autora; e (ii) condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. O pedido liminar foi deferido no Id. 

9959802. A parte ré apresentou contestação no Id. 10882226, 

defendendo, em síntese, (i) que inexistem quaisquer irregularidades nos 

valores cobrados nas faturas objeto da demanda, eis que correspondem 

ao efetivo consumo de água registrado pelo hidrômetro instalado no imóvel 

da autora; e (ii) que não há danos morais a serem indenizados, 

requestando pela improcedência dos pedidos iniciais. Não houve 

impugnação, conforme certidão Id. 12274902. Intimados para 

especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida pleiteou a 

designação de audiência de instrução (Id. 13343893), e o autor quedou-se 

inerte (Id. 14986555). É o relatório. Fundamento e Decido. O feito comporta 

o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Antes de analisar os requisitos atinentes a responsabilidade civil, 

verifica-se que a relação de consumo no caso sub judice é patente, razão 

pela qual devem incidir as disposições do código consumerista. 

Inicialmente, a autora pleiteia a readequação à sua média de consumo, das 

faturas referentes aos meses de setembro/2015, maio/2016, junho/2016, 

julho/2016, agosto/2016, setembro/2016, outubro/2016, janeiro/2017, 

fevereiro/2017, março/2017, abril/2017, maio/2017 e junho/2017. Para 

tanto, a requerente alega que os consumos registrados nas citadas 

faturas não são condizentes com a realidade, enquanto a requerida 

defende a regularidade no hidrômetro da unidade consumidora em 

questão. Da análise dos autos, conclui-se que razão assiste à 

concessionária ré. Isso porque, em que pese alegar a existência de 

defeito em seu hidrômetro, a autora não trouxe nenhum elemento que 

corrobore tal assertiva, nem mesmo pleiteou a produção de exame pericial 

no citado medidor de água. É cediço que o Código de Defesa do 

Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a 

facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de 

produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições 

financeiras e técnicas para tanto. Todavia, este não é o caso dos autos, já 

que a perícia em hidrômetro deveria ser pleiteada pela parte autora, a fim 

de demonstrar a irregularidade no registro do consumo de água, ônus este 

que lhe competia a fim de constituir o eventual direito à readequação de 

faturas, conforme pleiteado na inicial. Por outro lado, observa-se que a 

requerida trouxe aos autos as ordens de serviço anexadas nos Ids. 

1088241 a 10882247, de cujo teor extrai-se que os prepostos da ré 

realizaram 04 (quatro) inspeções no imóvel da autora, mas não localizaram 

nenhuma irregularidade no hidrômetro instalado em sua unidade 

consumidora. Desta forma, constata-se a regularidade (i) na cobrança de 

valores a título de consumo de água nas faturas objeto da demanda; e (ii) 

na suspensão do fornecimento de água em virtude do não pagamento de 

débitos, pelo que merecem ser julgados improcedentes todos os pedidos 

iniciais, revogando-a liminar concedida nos autos. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Por consequência, revogo a liminar 

concedida no Id. 9959802. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do 

CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041445-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JMR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SANABRIA CARVALHO OAB - MT6413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041445-45.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JMR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME REU: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar ajuizada por JMR 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Aduz a autora que seu nome foi inserido indevidamente nos 

cadastros restritivos ao crédito em virtude do débito de R$ 1.172,41 (um 

mil cento e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), cuja origem 

alega desconhecer. Afirma, ainda, que foi impedida de efetuar compras de 

aparelhos de ar-condicionado, em razão da existência de restrição em seu 

nome, o que lhe teria causado danos de ordem moral. Requer, ao final, a 

concessão de liminar para retirar o nome da autora do órgão restritivo ao 

crédito; e a procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito, 

bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Junto à inicial vieram os documentos. Liminar deferida em ID 

17046367. A parte ré apresentou contestação em ID 19221008, 

defendendo (i) a regularidade na cobrança e negativação do nome da 

autora; e (ii) a ausência de provas do dano moral, pelo que pleiteou a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação em ID 19918509. O feito 

comporta o julgamento antecipado da lide. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Verifica-se que a relação de consumo no caso sub judice é 

patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade na inserção 

do nome da autora nos órgãos de proteção creditícia, em virtude de 

suposta dívida R$ 45,87 (quarenta e cinco reais e oitenta e sete 

centavos). A autora afirma que desconhece o débito, objeto da lide, não 

possuindo relação jurídica com a empresa ré que possa justifica-lo, 
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enquanto a requerida defende a legalidade da cobrança do débito 

negativado, considerando que sempre usufruiu dos serviços, gerando a 

referida obrigação. Todavia, razão não assiste à requerida. Isso porque, 

não trouxe o suposto contrato firmado entre as partes, a fim de comprovar 

a legitimidade do débito. Quanto ao documento de ID 22621879, este não 

comprova a efetiva relação contratual entre as partes, já que se trata de 

mero orçamento. Ademais, carece de força probante as imagens do 

sistema da requerida eis que produzidos unilateralmente. A inversão do 

ônus da prova é uma das maneiras de facilitar a defesa dos interesses 

dos consumidores, assim, haverá a inversão do ônus da prova ao 

consumidor, quando, for verossímil a alegação ou quando for o 

consumidor hipossuficiente na relação de consumo. No caso, aplica-se a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º do CDC, incumbindo à 

ré a comprovação da existência do débito, do que não se desincumbiu. 

Desta forma, segundo a inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos 

causados aos consumidores devem ser respondidos de forma objetiva, 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado. Conforme súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica 

pode sofrer dano moral. Se não, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANTECIPATÓRIA DE TUTELA, REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NO SERASA – INEXISTÊNCIA 

DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DERAM ENSEJO À ANOTAÇÃO 

– PRESENTES OS REQUISITOS DO DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE 

DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA QUE PODE 

SER VÍTIMA DE DANO MORAL – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. (TJ-MS – AC: 1429 MS 2009.001429-5, Des. Oswaldo 

Rodrigues de Melo, data de julgamento: 01/04/2009, 3ª Turma Cível. Data 

de publicação: 07/04/2009). Reconhecido o dever de indenizar, o quantum 

deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, 

necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como 

danosa. No caso, em que pese o dano decorra do próprio ato de 

negativação indevida, deve ser observado no momento da fixação do 

quantum, sob pena de transformar as ações judicias em verdadeiras 

indústrias de danos morais. Mediante tais critérios, o valor de R$ 1.000,00 

(um mil reais) atende a finalidade da indenização. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de 

relação jurídica entre as partes, no tocante à dívida de R$ 1.172,41 (um mil 

cento e setenta e dois reais e quarenta e um centavos); e b) condenar a 

parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do 

STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta 

sentença. Torno definitiva a liminar deferida em ID 17046367. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 

85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. Transitada em julgado a sentença e não 

havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de abril de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013731-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GASPAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPORTE CLUBE (REU)

VALDIR MARTINS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RILCHER ALMEIDA QUARESMA OAB - MG112538 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013731-47.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARLOS ALBERTO GASPAR REU: BOA ESPORTE CLUBE, VALDIR 

MARTINS DA SILVA Trata-se de Ação Monitória em que o autor objetiva a 

satisfação do crédito no valor original de R$ 139.000,00 (centro e trinta e 

nove mil reais) relativo a empréstimos, cuja comprovação 

consubstanciada em documento escrito são cheques já prescritos e 

comprovantes de transferências bancárias. Afirma que o Presidente e 

Diretor do réu Boa Esporte Clube prometeu a quitação até fevereiro de 

2014, o que não foi cumprido e que em 15 de abril de 2014 enviou ao 

notificações extrajudiciais, para que efetuassem o pagamento até 

03/05/2014, sendo-lhe solicitado mais prazo para a quitação. Contudo, não 

houve a quitação dos valores. Boa Esporte Clube foi citado por Carta 

Precatória. O réu Waldir Martins da Silva não foi localizado, sendo citado 

por edital. Ao réu revel foi nomeado curador especial na pessoa da 

defensoria pública que ofertou embargos monitórios com defesa genérica. 

O autor impugnou os embargos. As partes foram intimadas para 

especificação de provas, somente se manifestando o autor pela produção 

de prova testemunhal. É o relato. Decido. Tendo em vista que o réu Boa 

Esporte Clube foi devidamente citado por oficial de justiça e não pagou o 

débito, tampouco interpôs embargos monitórios, decreto-lhe a revelia. Os 

embargos monitórios interpostos pelo réu Waldir Martins da Silva, citado 

por edital, versam sobre negativa geral. Assim, desnecessária a prova 

testemunhal pretendida pelo autor. A ação monitória tem por requisito a 

existência de documento escrito representativo do crédito pleiteado, sem 

eficácia de título executivo. O autor juntou cheques de emissão do réu 

Waldir Martins da Silva, Id’s 6779163 e 6779172, bem como comprovantes 

de transferências bancárias para a empresa Blon Bebidas e Refeições 

Ltda Me, que alegou se destinarem à quitação da alimentação dos 

jogadores do Boa Esporte Clube. Também juntou notificação extrajudicial 

enviada ao Boa Esporte Clube e ao Presidente, constituindo-os em mora. A 

presunção de veracidade resultante da revelia de Boa Esporte Clube e a 

existência dos cheques emitidos por Waldir Martins da Silva, são 

suficientes para a comprovação do crédito alegado, para convertê-lo em 

título executivo. Assim, REJEITO os embargos monitórios por negativa 

geral de Waldir Martins da Silva. Entretanto, a relação do réu Waldir 

Martins da Silva comprovada é apenas em relação ao débito representado 

pelos cheques, posto que não é alegada qualquer relação de referido réu 

com o Clube réu, ou o dever deste em quitar dívidas do clube relativas a 

alimentação. Assim, descabida a condenação solidária do réu Waldir com 

relação aos valores destinados a pagamento de alimentação dos 

jogadores do Clube réu. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da Ação Monitória para condenar solidariamente Boa Esporte 

Clube e Waldir Martins da Silva ao pagamento do valor de R$ 50.000,00, 

proveniente dos cheques nºs 850024 e 850025 ; bem como condenar Boa 

Esporte Clube ao pagamento do valor de R$ 89.000,00 relativo às 

transferências bancárias. Os valores da condenação deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, calculados de forma simples, ambos a partir da constituição em 

mora (recebimento da notificação extrajudicial). Por consequência, fica 

constituído de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, na 

forma do art. 702, §8º do CPC. Condeno os réus ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor do título ora constituído, devidamente atualizado. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033153-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BARBOSA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033153-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO BARBOSA GOMES REU: COIMBRAL CUIABA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Trata-se de Ação de 

Adjudicação Compulsória em que o autor alega que em 03/08/1993 

formalizou com a ré a aquisição dos lotes nº. 29 e 31 do Empreendimento 

denominado Jardim Passaredo, situado na BR-364, Km 11,5, bairro Coxipó, 

quadra 15, pagando o sinal exigido e o restante comprometeu-se a pagar 

em quarenta parcelas mensais, representadas por 40 notas promissórias. 

Afirma que quitou todas as parcelas, resgatando as notas promissórias. 
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Aduz que não conseguiu obter a outorga da escritura definitiva de compra 

e venda em razão de a ré ter encerrado suas atividades e não conseguir 

mais localizá-la. Junta a cópia da matrícula original para comprovar que as 

áreas dos lotes adquiridos não foram desmembradas da área original. 

Sustenta que é seu desejo que os imóveis sejam transferidos para seu 

filho, Sr. Fernando Sanqueta Barbosa, qualificando-o. Ao final, pleteia a 

expedição de carta de adjudicação compulsória dos referidos imóveis, 

efetivando-se o seu desmembramento com as respectivas transcrições, 

lavrando-se do devido registro em Cartório em nome de Fernando 

Sanqueta Barbosa. As tentativas de localização da ré foram infrutíferas, 

culminando com a citação por edital. Para a ré revel citada por edital foi 

nomeado curador especial, que ofertou contestação por negativa geral, Id 

26387883. O autor impugnou a contestação. (Id 26606823). As partes não 

manifestaram interesse na produção de outras provas. É o relato. Decido. 

As partes não tem interesse na produção de outras provas, comportando 

o feito julgamento antecipado. O autor pleiteia a adjudicação dos lotes nºs 

29 e 31 da quadra 15 do empreendimento Jardim Passaredo, adquirido da 

ré para pagamento em 40 parcelas, representadas por notas 

promissórias. Juntou o contrato de compra e venda, firmado no ano de 

1993 e comprovou a quitação das parcelas e do sinal, ou seja, a quitação 

pela aquisição. A ré, contudo, encerrou suas atividades, inclusive com 

baixa do CNPJ conforme documentos juntados com a inicial, 

impossibilitando ao autor obter extrajudicialmente a transferência do 

domínio, caso em que o Código Civil permite a adjudicação compulsória, in 

verbis: Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não 

pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente 

comprador direito real à aquisição do imóvel. Art. 1.418. O promitente 

comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de 

terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura 

definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento 

preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.” 

O autor juntou a proposta de compra e a promessa da compra e venda 

sem previsão de direito de arrependimento, bem como comprovou a 

quitação do preço. Com relação ao registro no Cartório de Imóveis da 

promessa de compra e venda, o STJ consolidou, por meio da Súmula 239 

que o direito à adjudicação não se condiciona a referido registro: Súmula 

239: O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do 

compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.” Desta forma, 

estando comprovada a aquisição por meio do compromisso de compra e 

venda e a quitação do preço, deve ser acolhido o pedido. Entretanto, o 

pedido para que a adjudicação seja expedida em nome do filho do autor 

não veio acompanhada da respectiva de cessão de direitos, e, 

tratando-se de relação que conferiu direito ao autor, somente prévia 

cessão de direitos é que pode ser deferida a adjudicação dos imóveis 

diretamente ao terceiro, que não figura na relação jurídica que confere o 

direito à adjudicação ao adquirente. Desta forma, a adjudicação é deferida 

com base em documento comprobatório de aquisição e pagamento do 

preço pelo autor, sendo deste o direito que referidos documentos 

conferem. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir ao 

autor a adjudicação dos lotes nº. 29 e 31 do Empreendimento denominado 

Jardim Passaredo, situado na BR-364, Km 11,5, bairro Coxipó, quadra 15, 

integrantes da matrícula 27069, junto ao 2º Serviço de Registro de Imóvel e 

posteriormente objeto da AV 2.27.069 em que foi matriculado no 5º Ofício, 

em nome da ré Coimbral Cuiabá - Empreendimentos Imobiliários, nº 32.825, 

livro 2, em 22/08/1996. Os emolumentos e documentos necessários para o 

desmembramento dos lotes 29 e 31 da quadra 15 adjudicados pelo autor 

da área total da matrícula junto ao respectivo Serviço Notarial e Registral, 

devem ser administrativamente providenciados pelo autor. Expeça-se a 

respectiva carta de adjudicação. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 17 de abril 

de 2020. Vandymara G.R.Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029052-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAENG-ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. MACHADO & CARVALHO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029052-25.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FAENG-ENGENHARIA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 

- ME REQUERIDO: N. MACHADO & CARVALHO LTDA - ME Trata-se de 

Ação Ordinária de Cobrança em que a autora alega que firmou com a ré N. 

Machado Carvalho LTDA - ME- Luana Construções Ltda contratos de 

locação de máquina, as quais seriam utilizadas pela empresa Métrica 

Construções Ltda nas obras da SECOPA. Aduz que o primeiro contrato 

tem como objeto locação de uma Retro Escavadeira – Modelo JCB – 

Modelo 3C 4x2 Toldo Base – Ano e Modelo 2011 – Cor Amarela, Chassi 

999214T24T24BBDY4599 – Motor NAT ASP, firmado 23 de abril de 2013, 

pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mensais, com limite de até 200 

horas. Caso ultrapassado o limite de horas seria cobrado o valor de R$ 

70,00 por hora ultrapassada, com vigência de 01/04/2013 a 30/10/2013. O 

segundo contrato teve como objeto a locação de uma Retro Escavadeira – 

Marca New Holland – Modelo LB90 4x2 Toldo Ba Série 126329 se – Ano e 

modelo 2007 – Cor Amarela, CASSI N7AH19185 – MOTO 30251424 – 

modelo 1 – série 126329, firmado em 01 de abril de 2013, pelo mesmo 

valor de R$ 10.000,00 e vigência. Afirma que as máquinas foram utilizadas 

para a realização das obras da SECOPA, foram feitas as medições de 

utilização conforme controle de equipamentos e ordens de serviço que 

anexa à inicial, mas não pagou a respectiva locação, apresentado planilha 

do débito. Sustenta que o débito do primeiro contrato era de R$ 24.333,33 

e do segundo R$ 43.000,00, quando notificou extrajudicialmente a ré, 

todavia, esta não quitou os débitos, vindo a pagar tão somente R$ 

3.000,00 relativo ao segundo contrato. Alega prejuízos pelo 

inadimplemento, a ocorrência de lucros cessantes porque deixou de locar 

as máquinas para terceiros. Requer a rescisão do contrato e, 

fundamentando-se nas cláusulas contratuais, a aplicação de multa de 

20% sobre o valor dos contratos, a título de perdas e danos e a 

condenação da ré a pagar o valor do débito atualizado com juros de 1% 

ao mês e multa de 2%. Requer a condenação da ré a pagar “um valor a 

título de lucros cessantes” e indenização por dano moral. A ré não foi 

localizada para citação, culminando com a citação por edital. Para a ré 

revel citada por edital foi nomeado curador especial, que ofertou 

contestação por negativa geral. A autora impugnou a contestação e 

pleiteou a realização de prova testemunhal. É o relato. Decido. Trata-se de 

matéria de fato e de direito, contudo a relação contratual entre as partes 

está suficientemente comprovada com a prova documental, prescindindo 

da realização da prova ora requerida pela autora. Passo, portanto, ao 

julgamento antecipado da lide Os contratos de locação firmados entre as 

partes demonstram a efetiva locação destas para a ré, bem como os 

demais contratos juntados comprovam que a empresa Métrica 

Construções foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para realização 

de obras de trincheiras e esta subcontratou a ré N. Machado Carvalho 

para a realização das obras de drenagem das trincheiras. Os controles 

diários de utilização foram feitos em impressos com o timbre da ré, as 

duplicatas que foram emitidas contém o aceite do sacado (a ré), há e-mails 

em que a ré comunica que está aguardando pagamento da Métrica para 

pagar notas fiscais da autora; há controles de medição devidamente 

assinados pela ré. Enfim, tanto a relação jurídica entre as partes quanto a 

inadimplência estão suficientemente comprovados, comportando 

acolhimento a condenação da ré ao pagamento do débito resultante das 

locações, com os acréscimos contratuais da inadimplência. O pedido de 

aplicação da cláusula décima primeira, a qual estabelece multa de 20% do 

valor do contrato para o caso de infração contratual, caracteriza 

aplicação bis in idem, pois a infração contratual é a inadimplência, cujas 

penalidades já estão previstas no contrato (correção, multa e juros), 

tratando-se do mesmo fato gerador. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE DESPEJO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO LEGAL OU 

CONTRATUAL E POR INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. PROCEDÊNCIA 

DOS PEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU. CELEBRAÇÃO DE AVENÇA ENTRE AS 

PARTES E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO NOS AUTOS. 

MULTA DE TRÊS MESES DE ALUGUEL. CUMULAÇÃO COM MULTA DE 

10%. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. APELO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. CONSTATADA A INADIMPLÊNCIA NO 

PAGAMENTO DOS ALUGUEIS AVENÇADOS EM CONTRATO DE 

LOCAÇÃO, NÃO HÁ ÓBICE À DECRETAÇÃO DO DESPEJO. 

TRATANDO-SE DE IMÓVEL LOCADO, INCUMBE AO LOCATÁRIO A 
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OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR, POR MEIO DE RECIBOS DE QUITAÇÃO, 

QUE PROCEDEU AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS EM 

ABERTO. 2. É VEDADA A CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL DE 10 

% E ÀQUELA EQUIVALENTE A 03 (TRÊS) MESES DE ALUGUEL, POIS 

TRADUZEM ENCARGOS QUE DECORREM DO MESMO FATO GERADOR, 

VEZ QUE AMBAS ESTÃO ATRELADAS AO INADIMPLEMENTO DOS 

ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO, SOB PENA DE 

CONFIGURAR BIS IN IDEM. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

P R O V I D O .  ( C l a s s e :  A p e l a ç ã o , N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0569428-72.2015.8.05.0001, Relator (a): Baltazar Miranda Saraiva, Quinta 

Câmara Cível, Publicado em: 09/05/2018 ) (TJ-BA - APL: 

05694287220158050001, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2018) APELAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. RESCISÃO 

CONTRATUAL DA LOCAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS 

DA LOCAÇÃO. MULTA MORATÓRIA E MULTA POR INFRAÇÃO 

CONTRATUAL. IMPOSSIBLIDADE DE CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO. CRITÉRIOS DE ABRITRAMENTO. IMPOSSIBILDIADE DE 

COMPENSAÇÃO. SEGUNDO APELO PROVIDO EM PARTE. – (...) . - É 

vedada a cumulação da multa moratória incidente nos encargos locatícios 

vencidos com a multa por infração contratual, mormente quando o motivo 

determinando da incidência de citadas penalidades seja somente um, qual 

seja o inadimplemento ou mora, sob pena de se configurar dupla 

penalidade contratual pelo mesmo fato. (DES. MOACYR LOBATO) - Os 

honorários advocatícios devem ser compensados quando houver 

sucumbência recíproca. (DES. AMORIM SIQUEIRA) (V.V.P) - É vedada a 

compensação de honorários advocatícios por constituir sua verba, direito 

autônomo do advogado. (TJ-MG - AC: 10024122025562006 MG, Relator: 

Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Cíveis / 9ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2014) Assim, descabida tal 

condenação. Relativamente ao pedido genérico de condenação em lucros 

cessantes, estes se consubstanciam naquilo que o credor efetivamente 

deixou de ganhar e devem ser comprovados. A mera alegação de perda 

da possibilidade de locação para terceiros é insuficiente para demonstrar 

a efetiva ocorrência de lucros cessantes. De mais a mais, a autora pleiteia 

a condenação da ré ao pagamento das locações, o que significa que será 

remunerada pelo período em que as máquinas foram utilizadas pela ré. Por 

fim o pedido de condenação em dano moral não comporta acolhida, na 

medida em que a inadimplência por si só, não gera dano moral, pois se 

trata de descumprimento contratual penalizado pelos encargos da mora. 

Além disso, a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral em relação 

à honra objetiva (imagem) e não à honra subjetiva e a autora não 

comprovou que experimentou dano à imagem. Confira-se: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. 

HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO 

CABIMENTO. 1. A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por 

dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são 

alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora 

tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o 

conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 

149523 GO 2012/0036372-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Data de Julgamento: 06/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 14/02/2014) Diante disso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos, para declarar rescindidos os contratos, 

objetos da lide, e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 64.333,33 

para a autora, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela 

da locação, com incidência de multa de 5% conforme disposição 

contratual. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes, na 

proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

condenação. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. 

Vandymara G.R.Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025806-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BARBARO MARCOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT7355-A (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TORALI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025806-21.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: WAGNER BARBARO MARCOSKI REQUERIDO: APARECIDO 

TORALI Trata-se de Ação Declaratória, em que o autor alega que o de 

cujus Bernardo Markoski, falecido em fevereiro de 2016, era proprietário 

do veículo Ford/Verona 1.8 LX, placa JYG1920, ano 1992, renavan 

126105391, chassi 9BFZZZ54ZNB251896, vendido ao réu no ano de 

2010. Afirma que o réu não promoveu a transferência do veículo junto ao 

Detran/MT e só agora o representante do espólio tomou ciência de que o 

veículo ainda se encontra em nome do de cujus, gerando impostos e 

multas. Junta o auto de infração com vencimento em 01/12/2014, no qual 

consta que o réu foi autuado por dirigir embriagado e sem a Carteira 

Nacional de Habilitação, alegando que o de cujus, ainda não falecido à 

época, apresentou recurso administrativo à JARI, noticiando que o veículo 

havia sido vendido ao réu no ano de 2010. Sustenta que o réu vem 

acumulando multas, não quitou os impostos dos anos de 2012 a 2016, 

sendo os dados do de cujus inscritos em dívida ativa. Requer que seja 

declarada a venda e o réu seja compelido a transferir o veículo com a data 

retroativa da venda, 12.12.2010 e condenado ao pagamento dos impostos 

e multas existentes desde 12.12.2010, sob pena de multa diária, nos 

termos do art. 537, do NCPC. O réu não foi localizado para citação, 

culminando com a citação por edital. Ao réu revel citado por edital foi 

nomeado curador especial, que ofertou contestação por negativa geral.. O 

autor impugnou a contestação. As partes não manifestaram interesse na 

produção de outras provas. É o relato. Decido. As partes não têm 

interesse na produção de outras provas, comportando o feito julgamento 

antecipado. O autor pleiteia sentença declaratória e condenatória, para 

obter provimento jurisdicional de declaração da venda efetuada pelo de 

cujus e a condenação do réu ao pagamento dos débitos e tributos 

incidentes sobre o veículo a partir da venda, bem como a realizar a 

transferência do veículo para seu nome. Conforme se vê dos documentos 

anexados à inicial, o de cujus, ao receber multa por infração cometida pelo 

réu identificado na autuação, interpôs recurso junto ao órgão de trânsito, 

em 14/11/2014, declarando ter vendido o veículo em 12/12/2010 e 

pleiteando a transferência da multa para o nome do réu. Contudo, veio a 

falecer em 07/02/2016 e os débitos incidentes sobre o veículo, relativos a 

multas por infração e tributos, continuam em nome do falecido, inclusive 

com inscrição em dívida ativa. Não houve nenhum elemento de defesa que 

possa elidir o pedido do autor. Diante disso, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, para DECLARAR que Bernardo Markoski vendeu o veículo 

Ford/Verona 1.8 LX, placa JYG1920, ano 1992, Renavan 126105391, 

chassi 9BFZZZ54ZNB251896, ao réu APARECIDO TORALI, brasileiro, 

portador do RG nº 26034581 e CPF o nº 337.883.401-34, em data de 

12/12/2010. Condeno o réu na obrigação de fazer de transferir o veículo 

objeto da lide para o seu nome, bem como declaro a sua responsabilidade 

ao pagamento dos débitos existentes no prontuário do veículo, 

constituídos a partir de 12/12/2010, relativos a tributos e penalidades 

administrativas. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Vandymara 

G.R.Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027602-13.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027602-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência De Débito c/c Com 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar ajuizada por 

EUZEMAR FATIMA LOPES SIQUEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A. Aduz a autora que seu nome foi inserido indevidamente nos 

cadastros restritivos ao crédito em virtude do débito de R$ 327,73 

(trezentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). Alega 

desconhecer o referido débito datado de 01/02/2018, tendo em vista que 

foi cliente da empresa requerida, todavia, firmou acordo (ID 14884208) 

para quitação dos seus débitos e logo após o pagamento (ID 14884146) 

solicitou o cancelamento em 11/11/2017, juntando como prova os áudios 

de ID 14887585 e 14887525. Requer, ao final, a concessão de liminar para 

retirar o nome da autora do órgão restritivo ao crédito; e a procedência 

dos pedidos para declarar inexistente o débito, bem como condenar a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Junto à inicial 

vieram os documentos. Liminar e justiça gratuita deferidas em ID 

15017250. A parte ré apresentou contestação em ID 16373187, 

defendendo (i) a regularidade na cobrança e negativação do nome da 

autora; e (ii) a ausência de provas do dano moral, pelo que pleiteou a 

improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação em ID 16899566. O feito 

comporta o julgamento antecipado da lide. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Verifica-se que a relação de consumo no caso sub judice é 

patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. A controvérsia dos autos cinge-se à legalidade na inserção 

do nome da autora nos órgãos de proteção creditícia, em virtude de 

suposta dívida de R$ 327,73 (trezentos e vinte e sete reais e setenta e 

três centavos) datado de 01/02/2018. A autora afirma que desconhece o 

débito, objeto da lide, não possuindo mais relação jurídica com a empresa 

ré que possa justifica-lo, tendo em vista que no momento em que solicitou 

o cancelamento em 11/11/2017, não existia nenhuma fatura em aberto, 

fazendo como prova os áudios de ID 14887585 e 14887525. Enquanto a 

requerida defende a legalidade da cobrança do débito negativado, 

considerando que a autora sempre usufruiu dos serviços, inclusive, 

pagou diversas faturas, deixando de fazê-lo em dado momento, gerando a 

referida obrigação. Todavia, razão não assiste à requerida. Isso porque, 

não fez nenhuma prova em contrário do alegado pela autora, se limitando 

apenas em apresentar telas sistêmicas que em nada comprova a 

legitimidade do débito. Ademais, importante frisar, que carece de força 

probante as imagens do sistema da requerida eis que produzidos 

unilateralmente. Gize-se que houve a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º do CDC, incumbindo à ré a comprovação da existência 

do débito, do que não se desincumbiu. Desta forma, segundo a inteligência 

do art. 14 do CDC, eventuais danos causados aos consumidores devem 

ser respondidos de forma objetiva, independentemente do grau de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Conforme orientação 

sedimentada no STJ (AgInt no AREsp 1276292/SC, Rel. Ministro Aurélio 

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018), o abalo 

moral em caso de restrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

caracteriza-se como in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo 

sofrido. Reconhecido o dever de indenizar, o quantum deve ser fixado 

consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. No caso, em que pese o 

dano decorra do próprio ato de negativação indevida, não há nos autos 

elementos concretos aptos a demonstrar o alegado abalo de crédito, fato 

que, se não é apto a afastar a configuração dos danos morais, deve ser 

observado no momento da fixação do quantum, sob pena de transformar 

as ações judicias em verdadeiras indústrias de danos morais. Mediante 

tais critérios, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) atende a finalidade da 

indenização. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no 

tocante à dívida de R$ 327,73 (trezentos e vinte e sete reais e setenta e 

três centavos); e b) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença. Torno definitiva a liminar deferida em 

ID 15017250. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 17 de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000835-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA EDNAIR PRASKOVIA NOGUEIRA DOS SANTOS EPAMINONDAS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000835-69.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

THEREZA EDNAIR PRASKOVIA NOGUEIRA DOS SANTOS EPAMINONDAS 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Liminar interposta por THEREZA EDNAIR 

PRASKOVIA NOGUEIRA DOS SANTOS EPAMINONDAS em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A autora 

relata que 25/11/2016 recebeu correspondência da requerida informando 

que fora realizada inspeção técnica no dia 28/09/2016 e foi constatada 

irregularidades em sua unidade consumidora. Em decorrência disso 

recebeu uma fatura referente a diferença de consumo no valor de R$ 

1.919,94 (Um Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Noventa e Quatro 

Centavos). Relata que não soube de qualquer procedimento e sequer foi 

notificada, apenas informada que seu medido seria substituído. Após o 

recebimento da carta, recebeu uma fatura com vencimento em 23/01/2017, 

referente ao mês de dezembro/2016, no valor de R$ 2.557,93 (dois mil 

quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), valor este 

inerente ao consumo recuperado. Afirma também que procurou o PROCON 

na tentativa de resolver o ocorrido, todavia, sem resposta. Ao final requer 

a concessão de liminar a fim de determinar que a reclamada se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

e inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, 

procedência da ação confirmando a liminar, declarar a nulidade da fatura e 

a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 18.740,00 (Dezoito Mil, Setecentos e Quarenta Reais), além do ônus da 

sucumbência. A liminar e os benefícios da justiça gratuita foram 

concedidos no Id. 4626461, inclusive a inversão do ônus da prova. A 

audiência de conciliação restou infrutífera no Id. 5767451. A requerida 

apresentou contestação, alegando que a autora foi notificada de todos os 

termos dos atos praticados para constatar a irregularidade, para chegar 

ao valor do débito cobrado e emissão da fatura; o medidor foi 

inspecionado em 28/09/2016 sendo detectado indício da existência de 

irregularidade “medidor com tampa perfurada/quebrada”, sendo lavrado o 

Termo de Ocorrência e Inspeção nº 57786, nos termos da Resolução nº 

414/2010 da ANAEEL, inclusive com registros fotográficos que confirmam 

irregularidade no sistema de fornecimento de energia da autora; 

possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica e da 

inscrição dos dados no cadastro de proteção ao crédito; inexistência de 

dano moral. Ao final requer a improcedência da ação (Id. 6055778). 

Impugnação no Id. 6729662. A autora pugnou pela realização de prova 

pericial e a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I do CPC. No caso, a autora afirma que recebeu 

correspondência da requerida informando que foi realizada uma vistoria 

sendo constatada irregularidades em sua unidade consumidora e que 

depois da carta recebeu a fatura com o valor da cobrança e com o 

vencimento para janeiro. Além disso, afirma que após a suposta 

constatação de irregularidade, o seu consumo se manteve na média 

registrada nos últimos meses, pelo que entende que a conduta da 

requerida foi ilegal e injusta. Não assiste razão à autora. Isso porque, 

apesar de se insurgir contra os valores registrados na fatura de 

recuperação de energia da qual afirmou ter sido notificada, a autora não 
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impugnou o Termo de Ocorrência e Inspeção que o embasou, razão pela 

qual presume-se que foi garantido a requerente o direito ao contraditório e 

à ampla defesa em face das irregularidades encontradas no medidor de 

sua unidade consumidora, devendo o citado TOI surtir seus efeitos legais. 

Assim sendo, mostra-se correto o procedimento adotado pela empresa 

requerida, que, no exercício regular do seu direito, constatou a 

irregularidade no medidor do requerente e emitiu fatura de recuperação de 

consumo amparada na legislação aplicável à espécie, cuja 

responsabilidade é do usuário, que se beneficiou da situação, diante da 

vedação do enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR 

DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL – 

CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – 

REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a 

ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a 

responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou 

permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução nº 

456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante 

o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS). (Ap 

15130/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” 

(g.n.) Ademais, não é possível concluir, apenas em razão da redução na 

média de consumo após a vistoria realizada pelos prepostos da requerida, 

que tenha sido injusta e ilegal a emissão da fatura de recuperação objeto 

da demanda, a qual está amparada na constatação de irregularidade nas 

instalações elétricas do imóvel da autora. Aliás, a citada redução pode 

ocorrer inclusive com a economia de energia pelo consumidor, sendo 

desnecessário, portanto, realizar perícia no medidor da unidade 

consumidora da requerente. Logo, a parte autora não se desincumbiu do 

seu encargo de provar as alegações da inicial, no transcorrer da lide, e 

nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, devem ser 

julgados improcedentes os pedidos iniciais. Diante do exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Torno sem efeito a liminar concedida no Id. 4626461. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015, 

devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por 

ser a requerente beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de 

abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017645-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017645-51.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CICERO ALVES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por CICERO ALVES DA SILVA em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor R$ 2.612,68 (dois mil, seiscentos e 

doze reais e sessenta e oito centavos), no Id. 31132458. O exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 31347631). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31347631. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025725-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR DE ARAUJO SACHET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025725-04.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ARTHUR DE ARAUJO SACHET EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ARTHUR DE ARAUJO 

SACHET em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor R$ 1.080,06 (mil e 

oitenta reais e seis centavos), no Id. 30995339. O exequente concordou 

com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção 

do feito (Id. 31282246). Dessa forma, a extinção do cumprimento de 

sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO 

EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente 

observando-se os dados bancários informados no Id. 31282246. 

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038018-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIGOR NOGUEIRA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038018-06.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAIGOR NOGUEIRA LEAO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por RAIGOR NOGUEIRA LEAO em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor R$ 4.392,86 (quatro mil, trezentos e 

noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), no Id. 31230554. O 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 31291145). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31291145. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027642-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027642-58.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAMIAO MIGUEL DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por DAMIAO MIGUEL DOS 

SANTOS em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor R$ 3.367,05 (três 

mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinco centavos), no Id. 31133250. 

O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento 

dos valores e a extinção do feito (Id. 31291161). Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31291161. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1047095-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU ANGELO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047095-39.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NEREU ANGELO DO NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por NEREU ANGELO 

DO NASCIMENTO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

R$ 3.391,06 (três mil, trezentos e noventa e um reais e seis centavos), no 

Id. 30898771. O exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31291233). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 31291233. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019152-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR TAVARES PALAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019152-47.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SALVADOR TAVARES PALAO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por NEREU ANGELO DO 

NASCIMENTO em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

R$ 8.134,64 (oito mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos), no Id. 30463093. O exequente concordou com o valor 

depositado, pugnou o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

31293310). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id 31293310. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035979-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MAGALHAES BRITO (EXEQUENTE)

MARIA ROSA DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035979-36.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

THIAGO DE MAGALHAES BRITO, MARIA ROSA DE MAGALHAES 

EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se 

de Ação de Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença 

movida por THIAGO DE MAGALHAES BRITO e MARIA ROSA DE 

MAGALHAES em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

R$ 3.511,18 (três mil, quinhentos e onze reais e dezoito centavos), no Id. 

30913988. Os exequentes concordam com o valor depositado, pugnam o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31296291). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor dos exequentes observando-se os dados 

bancários informados no Id 31296291. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045121-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045121-98.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCO VIEIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por FRANCISCO VIEIRA em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor R$ 4.136,84 (quatro mil, cento e trinta e 

seis reais e oitenta e quatro centavos), no Id. 30860077. O exequente 

concorda com o valor depositado, pugna o levantamento dos valores e a 

extinção do feito (Id. 31298446). Dessa forma, a extinção do cumprimento 

de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id 

31298446. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1041325-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DUARTE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1041325-65.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOEL DUARTE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por JOEL DUARTE DA SILVA em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor R$ 13.750,21 (treze mil, setecentos e 

cinquenta reais e vinte e um centavos), no Id. 30867725. O exequente 

concorda com o valor depositado, pugna o levantamento dos valores e a 

extinção do feito (Id. 31302044). Dessa forma, a extinção do cumprimento 

de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id 

31302044. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020578-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE ARAUJO MIRANDA (EXEQUENTE)

J. L. D. A. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020578-94.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

J. L. D. A. M., ADRIANE DE ARAUJO MIRANDA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por J. L. D. A. M., 

representado por sua genitora ADRIANE DE ARAUJO MIRANDA em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor R$ 3.507,74 (três mil, quinhentos e sete 

reais e setenta e quatro centavos), no Id. 30865214. O exequente 

concorda com o valor depositado, pugna o levantamento dos valores e a 

extinção do feito (Id. 31312176). Dessa forma, a extinção do cumprimento 

de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id 

31312176. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028053-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAINA LEITE DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028053-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVAINA LEITE DE FREITAS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Liminar interposta por EVAINA LEITE DE FREITAS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A autora, em síntese, 

relata que na sua casa não mora ninguém e por ser idosa estaria morando 

com sua filha, e mesmo assim, recebeu uma fatura no valor de R$ 

1.775,23 (mil setecentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos) e 

ao procurar a requerida foi informada que se tratava de recuperação de 

consumo referente ao período de 06/2016 a 10/2016, como não conseguiu 

resolver o problema procurou o PROCON e fez a devida reclamação. 

Afirma que no mês 05/2017 o fornecimento de energia elétrica foi 

suspenso em virtude do não pagamento dos valores citados. Além disso, 

em setembro chegou uma nova cobrança no valor de R$ 1.674,75 (mil 

seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), com 

vencimento em 30/10/2017 e refere-se a uma nova cobrança de consumo 

de recuperação sendo os valores incompatíveis com sua média de 

consumo. Ao final requer a concessão da liminar para suspensão das 

cobranças e o restabelecimento da energia elétrica, a procedência da 

ação confirmando a liminar e declarar a inexistência dos débitos, 

condenação para o pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e verbas sucumbenciais. A liminar e os 

benefícios da justiça gratuita foram concedidos no Id. 9807949, inclusive a 

inversão do ônus da prova. A audiência de conciliação restou infrutífera 

no Id. 10500023. A requerida apresentou contestação alegando 

irregularidade no sistema de medição da autora com o encaminhamento do 

medidor para a perícia onde constatou-se que não estava registrando o 

real consumo de energia elétrica; as providência tomadas estão 

amparadas pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; necessidade de 

revisão do faturamento após constatação de irregularidade gerando uma 

fatura; legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o 

inadimplemento; inexistência de dano moral. Ao final pugna pela 

improcedência da inicial (Id. 10817125). Impugnação no Id. 11653536. A 

parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a autora pela 

produção de prova oral. É o relatório. Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. In casu, 

cinge a questão acerca da cobrança indevida das faturas de recuperação 

de consumo nos valores de R$ 1.775,23 (mil setecentos e setenta e cinco 

reais e vinte e três centavos) e R$ 1.674,75 (mil seiscentos e setenta e 

quatro reais e setenta e cinco centavos), referentes aos meses 03 e 08 

de 2017. A autora alega que as faturas estão amparadas em 

irregularidades constatadas em seu medidor, cujo o cujo Termo de 

Ocorrência e Inspeção foi lavrado de forma unilateral, e do qual a autora 

não foi notificada, o que violou o seu direito ao contraditório e à ampla 

defesa. Neste particular, razão lhe assiste. Isso porque, em que pese a 

requerida afirmar que cumpriu as determinações da Resolução nº 414/10 

da ANEEL, não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que notificou a 

requerente de todo o procedimento até então adotado, bem como das 
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constatações do registro fotográfico. A requerida sustenta que ao 

vistoriar o medidor constatou irregularidades e por isso lavrou-se o TOI e 

encaminhou o medidor para perícia, inclusive com fotografias, com a 

reprovação a sua reprovação sob o fundamento de que não registrava o 

real consumo da unidade consumidora e com isso gerando as faturas de 

recuperação de consumo com a notificação da autora de todos os 

procedimentos adotados. Da análise das documentações acostadas aos 

autos, verifica-se que a requerida promoveu, em 03/11/2016, inspeção na 

unidade consumidora da requerente, vindo a constatar irregularidade na 

instalação elétrica do imóvel, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – 

TOI nº 679011, o qual, todavia, não foi assinado pela autora (Id. 

10817138). Ademais, o protocolo anexado no Id. 10817138, informa 

apenas o recebimento da Carta de Recuperação de Consumo, nada 

dizendo a respeito do TOI. Desta forma, constata-se que não foi garantido 

a autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois esta não foi 

notificada (i) da ocorrência apresentada em sua unidade consumidora; (ii) 

do recebimento de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de cobrança de 

eventuais diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL nº 414/2010; 

e (iv) da possibilidade de defesa na forma da legislação vigente. Assim, 

mostra-se insubsistente o procedimento administrativo que resultou na 

cobrança da fatura objeto da presente demanda, porquanto não foi 

observada a legislação aplicável à espécie. Logo, a parte ré não se 

desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil, merecendo ser julgado procedente a pretensão 

inicial, neste ponto, para declarar a inexistência dos débitos noticiados nas 

faturas de recuperação de consumo de energia cobradas nos meses 

março de agosto de 2017. No que tange aos danos morais, restou 

demonstrado que a parte autora teve o serviço de natureza essencial 

suspenso como afirmou na inicial no mês 05/2017, razão pela qual faz jus 

ao pleito indenizatório. Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o 

quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao 

acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como 

vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o 

grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição 

econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Atendendo aos critérios citados acima fixo a 

indenização em R$2.000,00 (dois mil reais). Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para (i) 

declarar a inexistência dos débitos de R$ 1.775,23 (mil setecentos e 

setenta e cinco reais e vinte e três centavos) e R$ 1.674,75 (mil 

seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), 

referentes aos meses 03 e 08 de 2017, noticiados nas faturas de 

recuperação de consumo de energia cobrada no mês de junho de 2017; e 

(ii) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ). Torno definitiva a liminar no Id. 9807949. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006993-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALETE AZEVEDO MATIAS (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS ROSA MATIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006993-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSE CARLOS ROSA MATIAS, IDALETE AZEVEDO MATIAS EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por 

JOSE CARLOS ROSA MATIAS e IDALETE AZEVEDO MATIAS em face da 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor R$ 21.350,32 (vinte e um mil, trezentos 

e cinquenta reais e trinta e dois centavos), no Id. 30678282. Os 

exequentes concordam com o valor depositado, pugnam o levantamento 

dos valores e a extinção do feito (Id. 31314495). Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor dos 

exequentes observando-se os dados bancários informados no Id 

31314495. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005101-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005101-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HDI SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE 

DANOS ajuizada por HDI SEGUROS S.A. em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na 

data de 15/11/2016, houve oscilação de energia elétrica na unidade 

consumidora do segurado descrito na inicial, danificando equipamentos 

elétricos em seu imóvel. Diante da ocorrência, a autora teve que arcar com 

o valor da indenização securitária no valor total de R$ 3.461,85 (três mil, 

quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Assim, 

asseverando ser R$ 3.461,85 (três mil, quatrocentos e sessenta e um 

reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, além da 

verba de sucumbência e despesas processuais. A ré apresentou 

contestação, arguindo preliminar de falta de interesse de agir da autora, 

ante a ausência de reclamação do segurado pela via administrativa; e no 

mérito presunção de legalidade dos atos da concessionária; 

inaplicabilidade do CDC; inobservância do procedimento administrativo; 

inexistência de nexo de causalidade entre os fatos e os danos efetivos; 

ocorrência de excludente de responsabilidade. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos iniciais (Id. 22733094). Impugnação à 

contestação, rechaçando os argumentos suscitados na contestação (Id. 

22935156). A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide; e a 

parte requerida pugnou pela apreciação de outras provas. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, 

I, do CPC. Preliminar de falta de interesse de agir Da análise da petição 

inicial, extrai-se o interesse de agir da autora diante da necessidade do 

reconhecimento judicial da responsabilidade da requerida pelos danos 

aduzidos na petição inicial, bem assim do direito de regresso à seguradora 

requerente, sendo a ação adequada à obtenção do provimento almejado. 

Ademais, desnecessário o esgotamento da via administrativa para o 

ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de eletroeletrônicos do imóvel do 

segurado, ocasionando danos materiais de R$ 3.461,85 (três mil, 

quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Sem 

maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. 

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias 
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de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados 

independentes de culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, preveem que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Para imputar a 

responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora 

demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso 

em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu ao segurado no valor 

total de R$ 3.461,85 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta 

e cinco centavos), sub-rogando-se nos direitos do usuário do serviço de 

energia elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do 

serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e 

descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos 

técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresas especializadas. 

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de 

energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos 

ocasionados. Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das 

alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

“QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”. (g.n.) Ante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 3.461,85 (três mil, quatrocentos e sessenta 

e um reais e oitenta e cinco centavos) acrescidos de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a 

partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000837-68.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que na 

data de 02/04/2018, houve oscilação de energia elétrica na unidade 

consumidora do segurado descrito na inicial, danificando equipamentos 

elétricos em seu imóvel. Diante da ocorrência, a autora teve que arcar com 

o valor das indenizações securitárias no valor total de R$ 1.380,00 (mil 

trezentos e oitenta reais). Assim, asseverando ser R$ 1.380,00 (mil 

trezentos e oitenta reais), a título de danos materiais, além da verba de 

sucumbência e despesas processuais. A ré apresentou contestação 

arguindo preliminar de falta de interesse de agir da autora, ante a ausência 

de reclamação dos segurados pela via administrativa e ausência de 

documentos que comprovam a contratação de apólices; no mérito 

sustenta presunção de legalidade dos atos da concessionária; 

inaplicabilidade do CDC; impossibilidade de inversão do ônus da prova; 

inobservância do procedimento administrativo; inexistência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente 

de responsabilidade; sustentando impossibilidade de inversão do ônus da 

prova. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 

21242459). A autora deixou de apresentar impugnação, conforme certidão 

de Id. 22320222. A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide; e a parte requerida pugnou pela designação de audiência de 

instrução e julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito não 

demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Preliminar de 

falta de interesse de agir Da análise da petição inicial, extrai-se o interesse 

de agir da autora diante da necessidade do reconhecimento judicial da 

responsabilidade da requerida pelos danos aduzidos na petição inicial, 

bem assim do direito de regresso à seguradora requerente, sendo a ação 

adequada à obtenção do provimento almejado. Ademais, desnecessário o 

esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação de 

ressarcimento de danos, sob pena de violação ao princípio constitucional 

da inafastabilidade da jurisdição. Com essas considerações, rejeito a 

preliminar. Preliminar – Ausência das Apólices dos Segurados A requerida 

aduz que a autora não acostou aos autos documentos indispensáveis 

para a propositura da ação. Todavia, não deve prosperar as 

argumentações, uma vez que se observa da inicial que fora juntada a 

apólice de seguro do segurado, demonstrando detalhadamente as 

coberturas (Id. 17319917). Com essas considerações, rejeito a preliminar. 

Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora 

em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a 

danificação de eletroeletrônicos dos imóveis dos segurados, ocasionando 

danos materiais de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais). Sem 

maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida. 

Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias 

de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados 

independentes de culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do 

Consumidor, preveem que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Para imputar a 

responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora 

demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso 

em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu aos segurados no 

valor total de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), sub-rogando-se 

nos direitos do usuário do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos 

por empresas especializadas. Sendo assim, não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 
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373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”. (g.n.) Ante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais) 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso, 

conforme descrito na inicial. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2020. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011827-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE 

RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que nas datas de 21/11/2017, 

15/06/2018, 30/04/2017, 20/12/2016 e 18/01/2019, houve oscilação de 

energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados descritos na 

inicial, danificando equipamentos elétricos em seu imóvel. Diante da 

ocorrência, a autora teve que arcar com o valor das indenizações 

securitárias no valor total de R$ 10.307,15 (dez mil e trezentos e sete 

reais e quinze centavos). Assim, asseverando ser R$ 10.307,15 (dez mil e 

trezentos e sete reais e quinze centavos), a título de danos materiais, além 

da verba de sucumbência e despesas processuais. A ré apresentou 

contestação arguindo preliminar de falta de interesse de agir da autora, 

ante a ausência de reclamação dos segurados pela via administrativa e 

ausência de documentos que comprovam a contratação de apólices; no 

mérito sustenta caso fortuito, inaplicabilidade do CDC; impossibilidade de 

inversão do ônus da prova; inexistência de nexo de causalidade entre os 

fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente de responsabilidade; 

sustentando impossibilidade de inversão do ônus da prova; inobservância 

do procedimento administrativo. Ao final, pugna pela improcedência dos 

pedidos iniciais (Id. 21733980). Impugnação à contestação, rechaçando os 

argumentos suscitados na contestação (Id. 22409092). A parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide; e a parte requerida pugnou 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, 

I, do CPC. Preliminar de falta de interesse de agir Da análise da petição 

inicial, extrai-se o interesse de agir da autora diante da necessidade do 

reconhecimento judicial da responsabilidade da requerida pelos danos 

aduzidos na petição inicial, bem assim do direito de regresso à seguradora 

requerente, sendo a ação adequada à obtenção do provimento almejado. 

Ademais, desnecessário o esgotamento da via administrativa para o 

ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Preliminar – Ausência das Apólices 

dos Segurados A requerida aduz que a autora não acostou aos autos 

documentos indispensáveis para a propositura da ação. Todavia, não 

deve prosperar as argumentações, uma vez que se observa da inicial que 

foram juntados documentos de forma individual e referente a cada um dos 

segurados mencionados na inicial, demonstrando a cobertura de cada 

apólice e a unidade consumidora (Id. 18856300). Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de eletroeletrônicos dos imóveis dos 

segurados, ocasionando danos materiais de R$ 10.307,15 (dez mil e 

trezentos e sete reais e quinze centavos). Sem maiores sobressaltos vejo 

que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é válido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independentes de culpa. Os artigos 

14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu aos segurados no valor total de R$ 10.307,15 (dez 

mil e trezentos e sete reais e quinze centavos), sub-rogando-se nos 

direitos do usuário do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos 

por empresas especializadas. Sendo assim, não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 
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direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”. (g.n.) Ante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor de R$ 10.307,15 (dez mil e trezentos e sete reais e 

quinze centavos) acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada 

desembolso, conforme descrito na inicial. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020699-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DALCI FASSIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020699-59.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MATHEUS DALCI FASSIONI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por MATHEUS DALCI FASSIONI em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor R$ 2.386,91 (dois mil, trezentos e 

oitenta e seis reais e noventa e um centavos), no Id. 30734150. Os 

exequentes concordam com o valor depositado, pugnam o levantamento 

dos valores e a extinção do feito (Id. 31331795). Dessa forma, a extinção 

do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor dos 

exequentes observando-se os dados bancários informados no Id 

31331795. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010410-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE ARRUDA CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010410-33.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WILLIAN DE ARRUDA CORREA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por WILLIAN DE ARRUDA 

CORREA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor R$ 3.302,03 (três 

mil, trezentos e dois reais e três centavos), no Id. 24192435 e o saldo 

remanescente de R$ 450,51 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e 

um centavos) no Id. 31031892. O exequente concorda com o valor 

depositado, pugna o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

31360245). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id 31360245. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007924-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS COSTA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007924-75.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ZACARIAS COSTA MAGALHAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por ZACARIAS COSTA 

MAGALHAES em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu 

voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste no valor 

R$ 2.243,51 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um 

centavos), no Id. 25138174 e o saldo remanescente de R$ 627,27 

(seiscentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos) no Id. 30958362. 

O exequente concorda com o valor depositado, pugna o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 31360259). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id 

31360259. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1044673-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO FANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA OAB - MT6482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044673-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CLAUDIO FANINI REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Liminar ajuizada por JOSÉ CLAUDIO FANINI em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alega a 

autora que é titular da unidade consumidora devidamente inscrita no UC 

6/333191-5, e que no inicio do ano de 2018 recebeu uma carta ao cliente 

emitida e enviada pela ré, onde informava ter sido encontrado 

anormalidade em seu medidor resultando no desvio de energia. Afirma, 

ainda, que recebeu a cobrança via conta de luz, emitida em 07/12/2018, 

com valor total de R$ 6.600,85 (seis mil seiscentos reais e oitenta e cinco 

centavos), para pagamento em duas vezes, a primeira com vencimento em 

19/12/2018, no importe de R$ 973,90 (novecentos e setenta e três reais e 

noventa centavos) e a segunda no valor de R$ 5.626,95 (cinco mil 

seiscentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos), e vencimento 

para 21/01/2019 referente à cobrança do suposto desvio de energia, mais 

encargos, correções e impostos. Sustenta que não foi notificado para que 
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acompanhasse a suposta inspeção, nem mesmo lhe foi entregue a cópia 

da referida vistoria. Assim, pugnou pela concessão de medida liminar, 

para determinar (i) que a requerida se abstenha de suspender o serviço 

de energia para a sua unidade consumidora. Ao final, pleiteou a 

procedência dos pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência do débito 

de R$ 6.600,85 (seis mil seiscentos reais e oitenta e cinco centavos); e (ii) 

condenar a ré ao pagamento de honorários. Liminar foi concedida no Id. 

17346751. A requerida apresentou contestação no Id. 19774541, 

defendendo, em síntese, a legitimidade da cobrança dos valores, diante da 

irregularidade encontrada nas instalações elétricas da unidade 

consumidora da autora, a qual foi fotografada. Afirma, ainda, que cumpriu 

as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, pois notificou o 

requerente do Termo de Ocorrência de Inspeção, além de ter sido 

oportunizada a possibilidade de a autora acompanhar a inspeção e de se 

defender no âmbito administrativo. Requer, por fim, a improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte autora não apresentou impugnação, conforme 

certidão de Id. 20523793. Ambas as partes pleitearam pelo julgamento 

antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É relatório. 

Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. No caso, cinge a questão acerca da 

ilicitude da cobrança da fatura de recuperação de energia, no valor de R$ 

6.600,85 (seis mil seiscentos reais e oitenta e cinco centavos), referente 

ao período de 03/2016 a 11/2017. O autor alega que a referida fatura está 

amparada na suposta irregularidade descoberta em sua medidor, cujo 

Termo de Ocorrência e Inspeção e respectiva penalidade foram realizadas 

de forma unilateral, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Neste particular, razão lhe assiste. Isso porque, em que pese a requerida 

afirmar que cumpriu as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, 

não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que notificou o requerente 

de todo o procedimento até então adotado, bem como das constatações 

do registro fotográfico. Da análise dos autos, verifica-se que a requerida 

afirma ter lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção, todavia, não 

apresentou o referido TOI, nem mesmo o laudo técnico com fotografias 

que alega ter elaborado onde constatou irregularidade do medidor 

ocasionando desvio de energia. A concessionária deve realizar inspeções 

periódicas na unidade consumidora, contudo, deverá proceder com a 

comunicação prévia da inspeção e entregar cópia do termo de ocorrência 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua 

emissão, mediante recibo. Desta forma, constata-se que não foi garantido 

ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois este não foi 

notificado (i) da ocorrência apresentada em sua unidade consumidora; (ii) 

do recebimento de cópia do TOI; e (iii) da possibilidade de cobrança de 

eventuais diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL nº 414/2010; 

e (iv) da possibilidade de defesa na forma da legislação vigente. Assim, 

mostra-se insubsistente o procedimento administrativo que resultou na 

cobrança da fatura objeto da presente demanda, porquanto não foi 

observada a legislação aplicável à espécie. Ademais, a parte ré não se 

desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil, merecendo ser julgado procedente a pretensão 

inicial, neste ponto, para declarar a inexistência do débito noticiado na 

fatura de recuperação de consumo de energia emitida em 07/12/2018. 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do 

débito de R$ 6.600,85 (seis mil seiscentos reais e oitenta e cinco 

centavos), noticiado na fatura de recuperação de consumo de energia 

emitida em 07/12/2018. Torno definitiva a liminar concedida no Id. 

17346751. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025744-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ANHAIA ARAGAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025744-10.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RONALDO ANHAIA ARAGAO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por RONALDO ANHAIA ARAGAO em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os 

autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor R$ 3.382,53 (três mil 

trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), no Id. 

31280827. O exequente concorda com o valor depositado, pugna o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31383874). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id 31383874. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019702-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA TOBIAS DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019702-42.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAFAELLA TOBIAS DE MORAIS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por RAFAELLA TOBIAS DE 

MORAIS em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 6.470,53 

(seis mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e três centavos), no Id. 

31109230. A exequente concordou com o valor depositado, pugnou o 

levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 31291171). Dessa 

forma, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará em favor da exequente observando-se os dados 

bancários informados no Id. 31291171. Transitado em julgado arquivem-se 

os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1045958-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE OLIVEIRA DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045958-22.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DAYANE OLIVEIRA DE MENEZES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

em fase de cumprimento de sentença movida por DAYANE OLIVEIRA DE 

MENEZES em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Analisando os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente 

com o pagamento da condenação que consiste no valor de R$ 12.050,02 

(doze mil, cinquenta reais e dois centavos), no Id. 31109230. A exequente 

concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos valores e 

a extinção do feito (Id. 31346725). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31346725. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020678-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA RODRIGUES DULCE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020678-49.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OLGA RODRIGUES DULCE EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por OLGA RODRIGUES DULCE em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 2.637,48 (dois mil, seiscentos e 

trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), no Id. 31090787. A 

exequente concordou com o valor depositado, pugnou o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 31360252). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31360252. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024750-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024750-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que nas 

datas de 14/05/2018 e 31/0/2018, houve oscilação de energia elétrica nas 

unidades consumidoras dos segurados descritos na inicial, danificando 

equipamentos elétricos em seu imóvel. Diante da ocorrência, a autora teve 

que arcar com o valor das indenizações securitárias no valor total de R$ 

3.022,45 (três mil e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos). Assim, 

asseverando ser R$ 3.022,45 (três mil e vinte e dois reais e quarenta e 

cinco centavos), a título de danos materiais, além da verba de 

sucumbência e despesas processuais. A ré apresentou contestação 

arguindo preliminar de inépcia da inicial sob o argumento de que os 

segurados apontados na inicial não correspondem com a documentação 

juntada e falta de interesse de agir da autora, ante a ausência de 

reclamação dos segurados pela via administrativa e ausência de 

documentos que comprovam a contratação de apólices; no mérito 

sustenta presunção de legalidade dos atos da concessionária; 

inaplicabilidade do CDC; impossibilidade de inversão do ônus da prova; 

inobservância do procedimento administrativo; inexistência de nexo de 

causalidade entre os fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente 

de responsabilidade. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais (Id. 26083731). Impugnação à contestação, rechaçando os 

argumentos suscitados na contestação (Id. 26670766). A parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide; e a parte requerida pugnou 

pela designação de audiência de instrução e julgamento. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação probatória, razão pela 

qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, 

I, do CPC. Preliminar Inépcia da Inicial A requerida aduz inépcia da inicial 

sob o fundamento de o nome dos segurados citados na inicial divergem 

das documentações acostadas aos autos. Não assiste razão, por se 

tratar de mero erro material uma vez que na impugnação a autora 

esclarece que os segurados, de fato, são aqueles que aparecem nas 

documentações de apólice, informação de sinistro entre outros 

documentos juntados à inicial. Com essas considerações, rejeito a 

preliminar. Preliminar de falta de interesse de agir Da análise da petição 

inicial, extrai-se o interesse de agir da autora diante da necessidade do 

reconhecimento judicial da responsabilidade da requerida pelos danos 

aduzidos na petição inicial, bem assim do direito de regresso à seguradora 

requerente, sendo a ação adequada à obtenção do provimento almejado. 

Ademais, desnecessário o esgotamento da via administrativa para o 

ajuizamento da ação de ressarcimento de danos, sob pena de violação ao 

princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Mérito Cinge-se a controvérsia sobre o 

direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo 

sinistro que culminou a danificação de eletroeletrônicos dos imóveis dos 

segurados, ocasionando danos materiais de R$ 3.022,45 (três mil e vinte e 

dois reais e quarenta e cinco centavos). Sem maiores sobressaltos vejo 

que a pretensão inicial merece guarida. Inicialmente é válido salientar que a 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, 

respondendo pelos danos causados independentes de culpa. Os artigos 

14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos.” Para imputar a responsabilidade pelos danos 

causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do 

prejuízo e o nexo de causalidade. No caso em apreço, é incontroverso 

que a autora ressarciu aos segurados no valor total de R$ 3.022,45 (três 

mil e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), sub-rogando-se nos 

direitos do usuário do serviço de energia elétrica. Também restou 

comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que 

ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, 

consoante se extrai dos laudos técnicos juntados com a inicial, emitidos 

por empresas especializadas. Sendo assim, não há dúvidas de que, 

havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está 

obrigada a reparar os danos ocasionados. Consigno ainda que a 

requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 

373, II, CPC). Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir 

integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante. 

Outro não é o entendimento do E. TJMT: “QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

P R I V A D O A P E L A Ç Ã O  N . 

1003511.87.2017.8.11.00041APELANTE(S):ENERGISA MATO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 145 de 799



GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”. (g.n.) Ante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor R$ 3.022,45 (três mil e vinte e dois reais e 

quarenta e cinco centavos) acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da 

data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006024-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, a autora alega que 

é titular da UC 6/676831-1, e que na data de 08/03/2018, ao chegar em 

sua residência, se deparou com a suspensão do serviço de energia sem 

prévia notificação. Supõe que o motivo da suspensão do fornecimento de 

sua energia seja o atraso no pagamento das faturas referentes aos 

meses de janeiro e fevereiro, mas que em razão da situação os 

pagamentos foram realizados no mesmo dia. Afirma, ainda, que entrou em 

contato com a requerida por diversas vezes no dia 08/03/2018, solicitando 

a religação de energia no seu imóvel, contudo, até a data de 09/03/2018 o 

serviço não havia sido restabelecido. Assim, pugnou pela concessão de 

tutela de urgência para determinar que a parte ré proceda ao 

restabelecimento da energia elétrica na UC 6/676831-1; e ao final, a 

procedência dos pedidos iniciais, para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais em virtude da religação fora 

do prazo legal. O pedido de tutela de urgência restou prejudicado diante da 

informação do restabelecimento de energia (id 13117233). A requerida 

apresentou contestação no Id. 14950251, defendendo, em síntese, a 

regularidade da suspensão da energia; religação dentro do prazo legal; e 

a inexistência de danos morais, pelo que requer a improcedência dos 

pedidos. Impugnação à contestação no Id. 15061754. A requerida pleiteou 

o julgamento antecipado do mérito (Id 15292291), enquanto a parte autora 

nada manifestou. Vieram-me os autos conclusos. É relatório. Fundamento 

e decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, I do CPC. A controvérsia dos autos cinge-se ao 

restabelecimento da energia dentro do prazo legal. A autora alega que, na 

data de 08/03/2018, teve o fornecimento de energia cortado para a sua 

residência, e que, ao identificar as faturas em aberto, realizou os 

pagamentos no mesmo dia. Afirma, ainda, que a requerida realizou o 

restabelecimento de sua energia apenas 5 (cinco) dias depois da quitação 

dos débitos atrasados, desrespeitando a legislação que estabelece o 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Todavia, razão não lhe assiste. Isso 

porque, restou incontroverso nos autos a regularidade na suspensão de 

energia, visto que a requerida estava no exercício do seu direito diante 

das faturas vencidas dos meses de janeiro e fevereiro de 2018. Ademais, 

a parte autora não trouxe nenhum elemento que comprove que a religação 

se deu fora do prazo legal. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

requerida procedeu ao restabelecimento da energia na data de 

09/03/2018, às 21h08, conforme documento de id 14950271, isto é, dentro 

do prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido no art. 176 da 

Resolução da Aneel nº 414/2010, verbis: Art. 176. A distribuidora deve 

restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados 

ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de 

unidade consumidora localizada em área urbana; Portanto, mostra-se 

correto o procedimento adotado pela empresa requerida que, no exercício 

regular do seu direito, suspendeu o fornecimento de energia para a 

unidade consumidora da parte autora, e, posteriormente, diante do 

pagamento dos débitos, procedeu à religação dentro do prazo legal. Logo, 

a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 

373, inciso I do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado 

improcedentes os pedidos iniciais. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça 

em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de 

fevereiro de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028702-03.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADELIA SANTANA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL C/ 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ADELIA SANTANA DE OLIVEIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em suma, alega o autor que recebeu em sua residência duas faturas de 

recuperação de consumo de energia, uma referente ao mês de junho/2017 

no valor de R$ 7.550,27 (sete mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

sete centavos), e outra, referente ao mês de agosto/2017 no valor de R$ 

1.450,99 (um mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove 

centavos) amparadas na suposta irregularidade descoberta em seu 

medidor, cujo Termo de Ocorrência e Inspeção foi realizado de forma 

unilateral, violando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, 
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pugnou pela concessão de tutela de urgência, para determinar (i) a 

suspensão das cobranças das faturas de recuperação nos valores de R$ 

7.550,27 e R$ 1.450,99; e (ii) que a requerida se abstenha de suspender o 

serviço de energia para a sua unidade consumidora; e (iii) de retirar o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude do não pagamento 

das faturas objeto da presente demanda. Ao final, pleiteia a procedência 

dos pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência dos débitos noticiados 

nas faturas de recuperação impugnadas; e (ii) condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. A tutela de urgência foi 

concedida no Id. 15146837. A requerida apresentou contestação no Id. 

17596064, defendendo, em síntese, a legitimidade da cobrança dos 

valores, diante da irregularidade encontrada no aparelho medidor instalado 

na unidade consumidora do autor, e a inexistência de danos morais. 

Requer, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação (Id. 18506309). As partes pleitearam o julgamento antecipado 

do mérito. Vieram-me os autos conclusos. É relatório. Fundamento e 

decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I do CPC. No caso, cinge a questão acerca da regularidade na 

cobrança de valores a título de recuperação de consumo de energia. Da 

análise dos autos, verifica-se que a requerida promoveu, em 17/03/2017 e 

19/08/2017, inspeção na unidade consumidora da requerente, vindo a 

constatar uma irregularidade no medidor – “DESVIO DE ENERGIA NO 

RAMAL DE ENTRADA” –, consoante se vê dos Termos de Ocorrências e 

Inspeções – TOI nº 598929 e 644053, o qual foi assinado pelo Sr. 

REGINADO OLIVEIRA DOS SANTOS (Id. 17596066 – pag. 4 e Id. 17596068 

– pag. 4). Não bastasse isso, a requerida também comprovou por meio 

dos recibos anexados no Id. 17596066 e Id. 17596068, ter notificado a 

autora acerca da diferença de consumo apurada, e para apresentar 

defesa no prazo de 30 (trinta) dias. Desta forma, constata-se que foi 

garantido à parte autora o direito ao contraditório e à ampla defesa, razão 

pela qual mostra-se correto o procedimento adotado pela empresa 

requerida que, no exercício regular do seu direito, verificou a 

irregularidade do medidor e emitiu faturas com a recuperação de consumo 

amparada na legislação aplicável à espécie, cuja responsabilidade é do 

usuário, que se beneficiou da situação, diante da vedação do 

enriquecimento sem causa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – 

CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO 

ART. 72 DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR 

CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA 

DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a ocorrência de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, 

que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se 

aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução nº 456/00 da ANEEL. Viável a 

cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou 

a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS). (Ap 15130/2018, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018)” (g.n.) Logo, a requerida se 

desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 

373, inciso II do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado 

improcedentes os pedidos iniciais. Diante do exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Revogo a tutela de urgência concedida no Id. 15146837. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas às formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 21 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037405-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA REU: STUDIO 

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA Trata-se 

de Ação Ordinária de Cobrança em que a autora alega que intermediou a 

aquisição pela ré do veículo TRAC/C TRATOR SCANIA, Placas DGE 1042, 

Chassis nº 9BSP6X4B013529863 de anterior propriedade da empresa Ello 

Construções, contudo, em 27/11/2010 a ré abandonou o veículo no pátio 

da autora, queixando-se que ele apresentava um defeito no Cardam, pois 

vibrava muito, além de que não alcançava velocidade superior a 60 km/h. 

Afirma que após abandonar o veículo no pátio da autora, a ré, alegando 

vícios ocultos, ajuizou ação de rescisão do contrato de compra e venda 

cumulada com indenização por danos morais, processo nº 

5843-54.2011.811.0041 - Código: 713181, e tramita perante a 3ª vara cível 

da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi prolatada sentença de 

improcedência e se encontra em fase de julgamento de recurso de 

apelação interposto pela ré. Alega que a ré abandonou seu veículo no 

pátio da autora para discutir acerca da rescisão do contrato de compra e 

venda, mas a autora não possui qualquer dever legal ou contratual de 

manter o veículo sob sua guarda, vez que não é fiel depositária e está 

necessitando de espaço para melhor exercer suas atividades comerciais. 

Assevera que vem sendo compelida injustamente a manter o veículo e 

custear despesas financeiras com a guarda e vigilância do bem, além de 

lhe retirar espaço para atender seus clientes. Sustenta que em 08/02/2017 

promoveu a notificação extrajudicial da ré para formalizar o pedido de 

retirada do veículo do pátio da Caramori, e constituí-la em mora quanto ao 

pagamento das diárias de estadia e guarda do veículo desde 27/12/2010, 

todavia a ré contra notificou, negando-se à retirada e refutando o dever 

de pagar. Afirma que o conserto da peça defeituosa (cardam) foi 

realizado em 06/12/2010, sendo injustificada a permanência do bem no 

pátio de sua oficina, pois enquanto o veículo esteve em suas 

dependências com a condição de reparo o depósito foi gratuito. Contudo, 

após transmutou-se em oneroso. Junta orçamentos para demonstrar o 

valor para estacionamento de caminhões em Cuiabá é de R$ 50,00 por dia. 

Requer que seja reconhecida a existência de contrato presumido de 

depósito entre as partes, bem como o direito da autora à remuneração 

pela guarda do veículo, condenando a ré ao pagamento de R$ 35,00 (trinta 

e cinco reais) por dia, contando desde 27/12/2010 até a retirada do 

veículo, corrigido monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Tentativa de conciliação 

infrutífera. A ré contestou, Id 26485359, alegando que em razão de 

problemas mecânicos constatados nos primeiros dias de uso, pleiteou 

judicialmente a rescisão do contrato de compra e venda do veículo 

(processo nº 5843-54.2011.811.0041), tendo devolvido à autora, com 

quem permanece. Afirma que a permanência do veículo nas dependências 

da autora foi necessária ante o litígio e indefinição sobre a situação 

jurídica do bem, fato que sempre foi de conhecimento e concordância 

desta. Aduz que a autora realmente é a depositária do veículo, contudo, 

não há que se falar em obrigação pelo pagamento de diárias; que a autora 

anuiu em ser depositária do bem, gratuitamente, o que se prova pela sua 

inércia em requerer o depósito judicial. Alega que a autora sequer indica a 

existência de despesas ocasionadas pelo exercício do encargo, ou de 

qualquer prejuízo e que, na verdade esta sequer exerceu a contento o 

encargo, uma vez que o bem encontra-se bastante deteriorado, está 

abandonado e vem sendo aos poucos dilapidado, sendo que, atualmente, 

sequer conta com o motor. Sustenta que mesmo que se admitisse 

qualquer espécie de remuneração, esta jamais poderia ser devida antes 

do trânsito em julgado da ação ajuizada pelo requerido, o que ocorreu ao 

final do ano de 2018. A autora impugnou a contestação, Id 28269831. As 

partes foram intimada para especificação de provas, somente se 

manifestando a autora, pela produção de prova testemunhal. É o relato. 

Decido. Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo a lide está 

suficientemente instruída com a farta prova documental, comportando o 

julgamento antecipado. É incontroverso que a parte ré deixou o veículo, 

objeto da lide, nas dependências da empresa autora, onde o havia 

adquirido, para conserto de defeito no cardan; que ajuizou ação judicial 

visando o reconhecimento de defeito no veículo, a qual foi julgada 

improcedente, como também não retirou o veículo do estabelecimento da 
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ré. Na contestação, a ré alega que a permanência do veículo nas 

dependências da autora foi necessária ante o litígio e indefinição sobre a 

situação jurídica do bem, e que a autora realmente é a depositária do 

veículo. Portanto, também se tornou incontroverso que a autora é 

depositária do bem, divergindo as partes, contudo, quanto a natureza do 

depósito. Conforme se extrai do acórdão proferido pelo TJMT no Recurso 

de apelação interposto pela ré, esta alegou que a ação tinha por objetivo a 

“ declaração judicial de rescisão de contrato de compra e venda 

estabelecido entre ela e a primeira ré, Caramori Equipamentos Para 

Transporte Ltda., para ver homologada a devolução já efetivada e 

formalizada, com aceite nos autos (fl. 61), do veículo TRAC/C Trator 

Scania Diesel, placa DGE 1042, chassi 9BSP6x4b013529863, que se 

encontra no pátio da ré desde 26.11.2010.” (Id 28269832). Contudo, o Eg. 

TJMT concluiu que “ Outro fato importante e demonstrado nos autos, é que 

a autora encaminhou o veículo guinchado ao pátio da Caramori com o 

intuito de reparar o dano no Cardan, não ficou evidente a intenção de 

devolver o bem e rescindir o contrato. Até porque, a Caramori contratou 

uma empresa terceirizada e fez os reparos necessários na peça Cardan.” 

Portanto, tem-se por reconhecido judicialmente que a ré, ao deixar o 

veículo no estabelecimento da autora, não o fez no intuito de devolução do 

bem. Assim, após a autora ter realizado o conserto, cabia à ré a retirada 

do veículo, o que não fez. A autora consentiu com a permanência deste 

em suas dependências, o que caracterizou o depósito e, não havendo 

qualquer avença entre as partes, a título gratuito. Contudo, a autora juntou 

à inicial a notificação enviada à ré, , a qual foi recebida em 08/02/2017, 

conforme A.R., Id 11100009. Em referida notificação a autora narra que a 

ré deixou o veículo em seu pátio em 27/12/2010, que ajuizou ação 

pretendendo a rescisão da compra e venda com pedidos indenizatórios, 

mas referida ação foi julgada improcedente por sentença datada de 

18/07/2016. A seguir, argumenta que não tem o dever legal de guarda do 

bem, não foi nomeada depositária deste e necessita do espaço, bem como 

a guarda do veículo tem causado despesas, demonstrando o valor das 

diárias para depósito e guarda. Ao final, notifica a ré para proceder à 

retirada do bem em 48 horas, constituindo-a em mora, bem como para o 

pagamento de R$ 77.000,00 relativo às despesas com a guarda do 

veículo, multiplicando os dias de depósito por R$ 35,00 ao dia. A ré contra 

notificou, documento sob o mesmo Id, alegando que na verdade o veículo 

foi devolvido, que a relação se encontrava ainda sub judice, que era 

indevida cobrança de aluguel. Contudo, a partir do momento em que a 

empresa autora notificou a ré para retirada do veículo, opôs-se à sua 

permanência em suas dependências, não havendo mais que se falar em 

depósito a título gratuito. É da essência do contrato de depósito a 

aceitação do depositário e, portanto, havendo a insurgência da autora e a 

notificação para a retirada do veículo, não há mais aceitação de sua parte, 

passando a partir daí a caracterizar a insistência da ré em não retirar o 

veículo e, portanto, deve arcar com as despesas do depósito que passou 

a impor para a ré. Diante disso, a partir de decorrido o prazo da 

notificação recebida em 08/02/2017, passou a autora a ter direito de 

cobrar pelas despesas pelo depósito que lhe foi imposto. Ressalte-se que 

embora a ré alegue que a sentença da ação em que buscou a rescisão do 

negócio só transitou em julgado em 2018, nem assim promoveu a retirada 

do veículo das dependências da ré. A ré se insurge contra a cobrança 

pelo depósito, alegando que o veículo não foi devidamente guardado, que 

não é devido, que atualmente o veículo sequer tem motor. A ata notarial 

juntada pela autora, que possui fé pública, demonstra que o veículo se 

encontra com o motor, portas, cabine, enfim, não está depredado. Assim, 

tendo em vista que a partir da notificação extrajudicial a permanência do 

veículo na empresa autora passou a ter oposição desta e a ré não 

atendeu à notificação para retirá-lo em 48 horas, é devido o valor cobrado 

a título de guarda do veículo. A ré impugnou os valores cobrados mas não 

juntou qualquer parâmetro que pudesse demonstrar que o valor da diária 

não é compatível, enquanto a autora juntou orçamentos e cobra valor 

menor que estes. Sendo assim, deve a ré proceder ao pagamento pelo 

depósito do veículo depois de decorrido 48 horas do recebimento da 

notificação, que ocorreu em 08/02/2017, pelo valor diário de R$ 35,00 . 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para 

reconhecer que a partir da notificação extrajudicial promovida pela autora 

caracterizou-se o depósito oneroso do veículo, objeto da lide, e condenar 

a ré ao pagamento pelas despesas com o depósito depois de 

transcorridas 48 horas do recebimento da notificação em 08/02/2017, no 

valor diário de R$ 35,00. O valor da condenação deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, calculados de forma simples, a partir da citação. Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 21 de abril de 2020. Vandymara G.R.Paiva Zanolo Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008517-75.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LISANIAS FERREIRA MENDES SALDANHA REQUERIDO: 

AGUAS CUIABÁ S/A Trata-se de Ação Revisional de Contrato de 

Consumo ajuizada por LISANIAS FERREIRA MENDES SALDANHA em face 

de CAB CUIABÁ S/A (ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO). Em suma, a autora contesta as 

faturas referentes aos meses de novembro/2015, janeiro/2016, 

fevereiro/2016, março/2016 e abril/2016, ao argumento de que tais débitos 

não refletem o seu consumo real. Além disso, sustenta que as faturas 

referentes aos meses de junho/2016 a janeiro/2017 contém cobrança de 

taxa de esgoto, a qual é indevida uma vez que a requerente não faz uso 

deste serviço. Assim, pleiteou a concessão de tutela de urgência, para 

determinar que a requerida se abstenha (i) de suspender o fornecimento 

de água para a sua unidade consumidora; e (ii) de inserir o seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, em virtude das faturas objeto da demanda. 

Pugna, ao final, pela procedência dos pedidos para determinar a revisão 

(i) das faturas referentes aos meses de novembro/2015, janeiro/2016, 

fevereiro/2016, março/2016 e abril/2016, readequando-as à média de 

consumo da autora; e (ii) das faturas referentes aos meses de junho/2016 

a janeiro/2017, a fim de excluir a cobrança de taxa de esgoto. Pleiteia, 

ainda, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais. O pedido de tutela de urgência foi deferido no Id. 5792773. 

A parte ré apresentou contestação no Id. 8026422. Em preliminar, suscitou 

a falta de interesse processual em relação às faturas dos meses de 

janeiro, fevereiro, março e abril de 2016. No mérito, defendeu, em síntese, 

(i) que não houve cobranças indevidas nas faturas impugnadas, pois 

vistoriou o hidrômetro em questão e não constatou nenhuma 

irregularidade; (ii) que, em vistoria realizada em 06/10/2016, verificou que 

o imóvel estava interligado na galeria de águas pluviais, porém, 

identificou-se a existência de rede coletora de esgoto disponível em frente 

ao imóvel, tendo a concessionária realizado, na referida data, a 

interligação do imóvel com a rede de esgoto disponível; e (iii) que não há 

danos morais a serem indenizados, requestando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Impugnação no Id. 9253369. Decisão saneadora no Id. 

20486704, na qual (i) foi rejeitada a preliminar de falta de interesse 

processual; e (ii) determinada a realização de perícia. Laudo técnico 

pericial juntado no Id. 25653776. Ambas as partes se manifestaram acerca 

do laudo, conforme petições juntadas nos Ids. 27535218 e 28773941. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, verifica-se que na contestação o réu informa que, 

administrativamente, firmou acordo com a autora para a revisão das 

faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2016, 

retificando o consumo nelas registrado para 22 metros cúbicos; e na 

impugnação à contestação, a autora confirma tal fato e pleiteia o 

prosseguimento da demanda em relação aos demais pedidos iniciais, pelo 

que é de se reconhecer que, em relação àquelas faturas objeto de 

acordo, houve a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC/15, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto da demanda, 

em relação ao pedido de retificação das faturas referentes aos meses de 

janeiro/2016, fevereiro/2016, março/2016 e abril/2016. Outrossim, a 

demanda subsiste em relação aos pedidos para determinar a revisão (i) da 
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fatura referente ao mês de novembro/2015, readequando-a à média de 

consumo da autora; e (ii) das faturas referentes aos meses de junho/2016 

a janeiro/2017, a fim de excluir a cobrança de taxa de esgoto. A 

controvérsia dos autos cinge-se (i) à regularidade do hidrômetro instalado 

na unidade consumidora da parte autora; e (ii) à licitude na cobrança de 

taxa de esgoto nas faturas de junho/2016 a janeiro de 2017. Em relação a 

tais questões, extrai-se do laudo técnico pericial juntado no Id. 25653776, 

que o expert confirmou a parcial regularidade das faturas impugnadas, ao 

concluir que: “ A fatura de novembro/2015 deve ser refaturadas devido ao 

fato de ter sido constatado vazamento antes e após a aparelho medidor, o 

qual foi sanado pela requerida em 28/09/2015; Assim, as faturas de junho 

a setembro de 2016 as quais foram cobradas taxa de esgoto devem ser 

retiradas a taxa, pois restou comprovado pela própria requerida a rede foi 

ligada em 06/10/2016; Portanto conclui -se, que os cálculos das faturas as 

faturas emitidas a partir de outubro de 2016, nas quais foram cobradas 

taxa de esgoto, estão corretas, pois a cobrança é prevista pela regulação 

da AMAES, estando de acordo com as normas vigentes na época do 

faturamento, conforme preconizado pela Lei nº 5.301 de 27 de abril de 

2010.” Logo, a requerida desincumbiu-se apenas parcialmente do ônus de 

demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, 

do CPC/15, ao comprovar que, no tocante à cobrança de taxa de esgoto, 

as faturas emitidas a partir de outubro de 2016 estão de acordo com as 

normas vigentes na época do faturamento. Por outro lado, restou 

demonstrada a irregularidade na cobrança (i) da fatura de novembro/2015, 

em virtude de ter sido constatado vazamento antes e após a instalação do 

hidrômetro; e (ii) de taxa de esgoto nas faturas de junho a setembro de 

2016, eis que a rede de esgoto foi ligada apenas em 06/10/2016. Assim, 

merecem ser acolhidos parcialmente os pedidos iniciais, neste ponto, para 

determinar a revisão (i) da fatura de novembro/2015, readequando-a à 

média de consumo dos últimos 12 (doze) meses; e (ii) das faturas de 

junho a setembro de 2016, a fim de excluir a cobrança de taxa de esgoto. 

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que estes 

não restaram configurados. Isso porque, o fornecimento de água para a 

unidade consumidora em questão não foi suspenso, e a mera cobrança de 

valores acima do real consumo não é apta a atingir a honra e a imagem da 

autora, de modo a ofender a sua dignidade, merecendo, portanto, ser 

julgada improcedente a demanda neste ponto. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para 

determinar que a requerida proceda à revisão (i) da fatura de 

novembro/2015, readequando-a à média de consumo dos últimos 12 

(doze) meses; e (ii) das faturas de junho a setembro de 2016, a fim de 

excluir a cobrança de taxa de esgoto. Torno definitiva a tutela de urgência 

concedida no Id. 5792773. Ante a sucumbência recíproca, condeno ao 

pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do artigo 86 do 

CPC/2015. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor 

da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor 

dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo 

ser observadas, em relação à parte autora, as disposições do art. 98, §3º, 

do CPC/15, por ser beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 21 

de abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004148-38.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSÉ 

GONÇALO DO NASCIMENTO. RÉU: CLARO S/A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS, ajuizada por JOSÉ 

GONÇALO DO NASCIMENTO em face da CLARO S.A., ambos devidamente 

qualificados. Narra a inicial que o autor está sendo privado do uso de sua 

linha telefônica em decorrência da dedução indevida de valores a título de 

“CLARO RADAR (R$ 0,35)”, e “CLARO RECADO (R$ 0,79)”, serviços os 

quais não foram contratados. Assim pleiteou, em sede de liminar, pela 

suspensão da cobrança de tais serviços. No mérito, pela confirmação da 

liminar, além de condenação em danos morais no patamar de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), sem prejuízo dos honorários advocatícios. Com a inicial, 

vieram os documentos de ID n.º 4862377 a 4862472. Recebida a inicial, a 

tutela de urgência foi deferida. Designou-se sessão de mediação e 

deferiu-se os benefícios da justiça gratuita (ID n.º 4921237). A requerida 

apresentou contestação (ID n.º 5811571) e, em suma, refutou os fatos 

narrados pelo autor, sob fundamento de que a contratação dos serviços 

descritos na exordial fora feita de maneira regular. Por fim, pugnou pela 

improcedência da ação de forma integral. Trouxe os documentos de ID n.º 

5811575 a 5811592. O termo de ID n.º 6089701 demonstra que as partes 

não se compuseram no CEJUSC. Réplica em ID n.º 6142044. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e 

Decido. Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a 

prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente 

diante da manifestação das partes nesse sentido. Antes de analisar os 

requisitos atinentes a responsabilidade civil, verifica-se que a relação de 

consumo no caso “sub judice” é patente, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo da pretensão declaratória perseguida pela parte autora (art. 

373, II, do NCPC). Apesar de a reclamada ter sustentado a regularidade do 

vínculo com o reclamante, registra-se que a empresa de telefonia se 

limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas 

sistêmicas, não anexando aos autos absolutamente nenhum documento 

apto para comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a 

devida “vênia” aos argumentos exarados na contestação, contemplo o 

entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o 

simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da 

dívida que está sendo exigida do consumidor. No intuito de corroborar o 

referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...).” (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: 

Newton Teixeira Carvalho, Data de Publicação: 14/03/2019, negritei). “In 

casu”, entendo que cabia à reclamada comprovar a efetiva contratação de 

seus serviços mediante a apresentação de documentos dotados de 

integridade, como por exemplo um instrumento contratual devidamente 

assinado pelo cliente, bem como, os documentos pessoais que, em tese, 

deveriam ter sido exigidos no momento da contratação ou ainda, um 

arquivo de áudio em que o próprio reclamante tenha externado a sua 

adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. No que se 

refere às faturas de cobrança anexadas à defesa, entendo que tais 

documentos, por estarem desprovidos de qualquer contrato assinado ou 

ainda, consoante alhures mencionado, de eventual arquivo de áudio, 

conservam o mesmo caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas, 

não se revelando como provas idôneas. Portanto, não tendo sido 

devidamente comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, 

entendo que a cobrança direcionada em face do reclamante se revelou 

totalmente indevida, motivo pelo qual, a empresa ré deverá ser compelida 

em providenciar o cancelamento da dívida debatida nos presentes autos. 

Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar 

que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação 

consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 
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inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de quaisquer dos seus 

serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como a 

Reclamante fossem prejudicados. No que toca ao aludido dano moral, é 

importante destacar que o mesmo somente se caracteriza quando for 

atingido o direito de personalidade, causando, em consequência, 

tormentos que vão além do mero dissabor, aborrecimento e irritação, e 

esses não restaram comprovados. O fato é que o transtorno gerado pela 

situação não se enquadra em hipótese necessária a se tornar indene. Não 

se descura que todo e qualquer direito deve ser preservado, mas não se 

pode taxar toda e qualquer conduta potencialmente danosa como passível 

de indenização sob pena de se conduzir ao absurdo. Viver em sociedade 

impõe dissabores, constrangimentos e contrariedades normais e inerentes 

ao convívio social desde o início dos tempos (não se pode olvidar também 

que muitas dessas contrariedades acontecem mais na esfera subjetiva do 

cidadão do que objetiva propriamente dita). Dentre eles, o mencionado 

dissabor supostamente suportado pela parte autora, típico das situações 

corriqueiras do dia-a-dia e condizente com a situação que se formara, 

mormente por que o nome da parte autora não foi inserido junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido, colha-se do entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO 

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À 

APELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ENVIO 

DE FATURA TELEFÔNICA CONTENDO DÉBITOS DE MESES ANTERIORES - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE 

ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - 

REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O mero inconformismo, 

desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela 

decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Regimental 

interposto.” (Agravo nº 0066883-24.2015.8.11.0000, 2ª Câmara Cível do 

TJMT, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas. j. 10.06.2015, DJe 

17.06.2015). Aliás, de todo pertinente o entendimento agasalhado pelo 

doutrinador Carlos Roberto Gonçalves no sentido de que: “Só se deve 

reputar como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo” (CARLOS ROBERTO GONÇALVES – Responsabilidade Civil, 8ª 

edição, Editora Saraiva). Acaso a parte autora tenha sofrido um 

aborrecimento, o mesmo não pode ser compreendido como um dano 

imaterial capaz de ensejar a condenação da requerida em compensação 

monetária. Isto posto, a pretensão indenizatória por danos morais é 

improcedente. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito e da contratação 

dos serviços submetidos à apreciação deste juízo. Sem condenação em 

danos morais, pelos motivos expostos acima. Ante a sucumbência 

recíproca, CONDENO ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos 

termos do art. 86 do NCPC. De outro lado, com fundamento do art. 85, §8º, 

do mesmo diploma legal, ARBITRO os honorários advocatícios em R$ 

500,00 (quinhentos reais), em favor dos patronos das partes, restando a 

execução de tais verbas, em relação à parte autora, suspensa, em 

decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (ID n.º 4921237). Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Quarta Vara da Comarca de Cuiabá/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. De Pontes e Lacerda para Cuiabá, em 22 de abril 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito em Substituição 

Legal Portaria-CGJ nº. 30, de 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006273-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006273-76.2017.8.11.0041. AUTORA: 

ROSANGELA LEITE DO NASCIMENTO. RÉU: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS, ajuizada por ROSANGELA 

LEITE DO NASCIMENTO em face da EMBRATEL TV SAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A., alegando que tomou conhecimento de que seu 

nome fora inserido junto aos órgãos de proteção do crédito por uma dívida 

no valor R$ 43,13 (quarenta e três reais e treze centavos), a qual 

desconhece completamente a origem. Assim, intentou a presente ação, 

requerendo a exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de crédito; a 

declaração de inexistência de débito; e indenização por danos morais, 

pela negativação indevida, sugerindo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Com a inicial, vieram os documentos de ID n.º 5016894 a 5016916. 

Recebida a inicial, designou-se sessão de mediação e deferiu-se os 

benefícios da justiça gratuita (ID n.º 5030006). O termo de ID n.º 6090203 

demonstra que as partes não se compuseram no CEJUSC. A requerida 

apresentou contestação (ID n.º 6686850) e, em suma, refutou os fatos 

narrados pela autora, sob fundamento de que a contratação dos serviços 

descritos na exordial fora feita de maneira regular. Por fim, pugnou pela 

improcedência da ação de forma integral. Trouxe os documentos de ID n.º 

6686895 a 6687170. Réplica em ID n.º 7343350. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e Decido. Impende 

consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora 

a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental 

se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da 

manifestação das partes nesse sentido. Inicialmente, RECHAÇO a 

preliminar arguida pelo requerido de incompetência territorial, pois o art. 

101 do CDC é cristalino ao dispor sobre a faculdade do autor de propor 

demandas no seu domicílio, ou no do réu. Antes de analisar os requisitos 

atinentes a responsabilidade civil, verifica-se que a relação de consumo 

no caso “sub judice” é patente, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. Inclusive, frise-se que o ônus da 

prova foi invertido pela decisão de ID n.º 5030006. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo 

o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo da pretensão declaratória perseguida pela parte autora (art. 

373, II, do NCPC). Apesar de a reclamada ter sustentado a regularidade do 

vínculo com a reclamante, registra-se que a empresa de telefonia se 

limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas 

sistêmicas, não anexando aos autos absolutamente nenhum documento 

apto para comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a 

devida “vênia” aos argumentos exarados na contestação, contemplo o 

entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o 

simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da 

dívida que está sendo exigida do consumidor. No intuito de corroborar o 

referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 
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cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...).” (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: 

Newton Teixeira Carvalho, Data de Publicação: 14/03/2019, negritei). “In 

casu”, entendo que cabia à reclamada comprovar a efetiva contratação de 

seus serviços mediante a apresentação de documentos dotados de 

integridade, como por exemplo um instrumento contratual devidamente 

assinado pela cliente, bem como, os documentos pessoais que, em tese, 

deveriam ter sido exigidos no momento da contratação ou ainda, um 

arquivo de áudio em que a própria reclamante tenha externado a sua 

adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. No que se 

refere às faturas de cobrança anexadas à defesa, entendo que tais 

documentos, por estarem desprovidos de qualquer contrato assinado ou 

ainda, consoante alhures mencionado, de eventual arquivo de áudio, 

conservam o mesmo caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas, 

não se revelando como provas idôneas. Portanto, não tendo sido 

devidamente comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, 

entendo que a cobrança direcionada em face da reclamante se revelou 

totalmente indevida, motivo pelo qual, a empresa ré deverá ser compelida 

em providenciar o cancelamento da dívida debatida nos presentes autos. 

Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar 

que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação 

consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de quaisquer dos seus 

serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como a 

reclamante fossem prejudicados. Em sendo assim, tem-se como 

verdadeiras as alegações que noticiam que a parte autora nunca manteve 

negócio jurídico com a requerida e que, portanto, a inserção de seu nome 

junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, mas 

não a procedência automática do pedido condenação em compensação 

por dano imaterial, para o fim de compelir a requerida a pagar o “quantum” 

pleiteado na peça de ingresso. Por conseguinte, cabe ao hermeneuta 

valorar o montante da indenização devida, atendo-se aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o dano moral no caso de 

inserção/manutenção indevida nos cadastros de maus pagadores é 

considerado “in re ipsa”. Nesse sentido, segue aresto do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE 

TELEFONIA – REVELIA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

1. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e 

diante da revelia da parte é, consoante art. 344 do CPC, a negativação do 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é indevida e o dano moral 

independe da prova do prejuízo sofrido. 2. O valor da indenização deve 

ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor. 

(Ap 161466/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017) (TJ-MT - 

APL: 00014936920158110045 161466/2016, Relator: DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017) No caso “sub judice”, tendo como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pela parte requerente foi resultante da conduta 

negligente referenciada da demandada, empresa administradora de 

telefonia de grande porte, nota-se que a fixação do “quantum” 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o suficiente a 

reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito de R$ 43,13 (quarenta e 

três reais e treze centavos) – ID n.º 5016916 e, CONDENAR a requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Por consequência, DETERMINO 

que a requerida proceda com a exclusão do nome da autora dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

referente ao débito discutido neste juízo, sob pena de incidir em multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar 

máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 500 do NCPC. 

Por fim, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

nos termos do art. 85, §2º, do NCPC. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Quarta Vara da 

Comarca de Cuiabá/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

De Pontes e Lacerda para Cuiabá, em 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria-CGJ nº. 

30, de 27 de março de 2020
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006347-33.2017.8.11.0041. AUTOR: 

GUSTAVO HENRIQUE ALVES KOZERA. RÉU: TIM CELULAR S/A. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

DANOS MORAIS, ajuizada por GUSTAVO HENRIQUE ALVES COZERA em 

face de TIM CELULAR S.A., alegando que tomou conhecimento de que seu 

nome fora inserido junto aos órgãos de proteção do crédito por uma dívida 

a qual desconhece completamente a origem. Assim, intentou a presente 

ação, requerendo a exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de 

crédito; a declaração de inexistência de débito; e indenização por danos 

morais, pela negativação indevida, sugerindo o montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Com a inicial, vieram os documentos de ID n.º 5025871 a 

5025889. Recebida a inicial, designou-se sessão de mediação e 

deferiu-se os benefícios da justiça gratuita (ID n.º 5030099). O termo de ID 

n.º 6090700 demonstra que as partes não se compuseram no CEJUSC. A 

requerida apresentou contestação (ID n.º 7260447) e, em suma, refutou 

os fatos narrados pela parte autora, sob fundamento de que a 

contratação dos serviços descritos na exordial fora feita de maneira 

regular. Por fim, pugnou pela improcedência da ação de forma integral. 

Trouxe os documentos de ID n.º 7260462 a 7329309. Réplica em ID n.º 

8774202. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e Decido. Impende consignar que o feito 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do 

Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada 

nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela 

suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da manifestação das 

partes nesse sentido. Antes de analisar os requisitos atinentes a 

responsabilidade civil, verifica-se que a relação de consumo no caso “sub 

judice” é patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. Inclusive, frise-se que o ônus da prova foi invertido pela 

decisão de ID n.º 5030099. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que a reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da 

pretensão declaratória perseguida pela parte autora (art. 373, II, do NCPC). 

Apesar de a reclamada ter sustentado a regularidade do vínculo com a 
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reclamante, registra-se que a empresa de telefonia não anexou aos autos 

absolutamente nenhum documento apto para comprovar a efetiva 

contratação dos seus serviços. “In casu”, entendo que cabia à reclamada 

comprovar a efetiva contratação de seus serviços mediante a 

apresentação de documentos dotados de integridade, como por exemplo 

um instrumento contratual devidamente assinado pelo cliente, bem como, 

os documentos pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no 

momento da contratação ou ainda, um arquivo de áudio em que o próprio 

reclamante tenha externado a sua adesão a algum serviço que lhe foi 

ofertado, ônus este que, definitivamente, a empresa de telefonia não se 

desincumbiu. No que se refere às faturas de cobrança anexadas à 

defesa, entendo que tais documentos, por estarem desprovidos de 

qualquer contrato assinado ou ainda, consoante alhures mencionado, de 

eventual arquivo de áudio, conservam o mesmo caráter unilateral das 

famigeradas telas sistêmicas, não se revelando como provas idôneas. 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que a cobrança direcionada em face 

da reclamante se revelou totalmente indevida, motivo pelo qual, a empresa 

ré deverá ser compelida em providenciar o cancelamento da dívida 

debatida nos presentes autos. Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a reclamada assume todos os riscos do 

seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como a reclamante fossem prejudicados. Em sendo assim, 

tem-se como verdadeiras as alegações que noticiam que a parte autora 

nunca manteve negócio jurídico com a requerida e que, portanto, a 

inserção de seu nome junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito foi indevida, mas não a procedência automática do pedido 

condenação em compensação por dano imaterial, para o fim de compelir a 

requerida a pagar o “quantum” pleiteado na peça de ingresso. Por 

conseguinte, cabe ao hermeneuta valorar o montante da indenização 

devida, atendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

uma vez que o dano moral no caso de inserção/manutenção indevida nos 

cadastros de maus pagadores é considerado “in re ipsa”. Nesse sentido, 

segue aresto do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DA 

OPERADORA DE TELEFONIA – REVELIA – DANO MORAL CONFIGURADO 

– DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

1. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e 

diante da revelia da parte é, consoante art. 344 do CPC, a negativação do 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é indevida e o dano moral 

independe da prova do prejuízo sofrido. 2. O valor da indenização deve 

ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.” 

(TJ-MT - APL: 00014936920158110045 161466/2016, Relator: DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017) No caso “sub judice”, tendo como 

parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a 

dor moral sofrida pela parte requerente foi resultante da conduta 

negligente referenciada da demandada, empresa administradora de 

telefonia de grande porte, nota-se que a fixação do “quantum” 

indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o suficiente a 

reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato 

acarretou. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

para o fim de DECLARAR a inexistência do débito discutido neste juízo – ID 

n.º 5025889, e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção 

monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta sentença, nos 

termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (súmula 54 

STJ). Por consequência, DETERMINO que a requerida proceda com a 

exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, referente ao débito discutido neste 

juízo – ID n.º 5025889, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar máximo de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), nos termos do art. 500 do NCPC. Por fim, CONDENO a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos 

do art. 85, §2º, do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com 

a remessa dos autos à Secretaria da Quarta Vara da Comarca de 

Cuiabá/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 

da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

De Pontes e Lacerda para Cuiabá, em 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria-CGJ nº. 

30, de 27 de março de 2020
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CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018375-33.2017.8.11.0041. AUTORA: 

GLORIA DE JESUS SILVA. RÉU: CLARO S/A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS, 

ajuizada por GLORIA DE JESUS SILVA em face da CLARO S.A., alegando 

que tomou conhecimento de que seu nome fora inserido junto aos órgãos 

de proteção do crédito por uma dívida (ID nº. 8122370) a qual desconhece 

completamente a origem. Assim, intentou a presente ação, requerendo a 

exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de crédito; a declaração de 

inexistência de débito; e indenização por danos morais, pela negativação 

indevida, sugerindo o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Com a 

inicial, vieram os documentos de ID n.º 8122345 a 8122370. Recebida a 

inicial, designou-se sessão de mediação e deferiu-se os benefícios da 

justiça gratuita (ID n.º 9427443). A requerida apresentou contestação (ID 

n.º 9952456) e, em suma, refutou os fatos narrados pela parte autora, sob 

fundamento de que a contratação dos serviços descritos na exordial fora 

feita de maneira regular. Por fim, pugnou pela improcedência da ação de 

forma integral. Trouxe os documentos de ID n.º 9952467 a 9952463. O 

termo de ID n.º 10225058 demonstra que as partes não se compuseram 

no CEJUSC. Réplica em ID n.º 10278188. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e Decido. Impende 

consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora 

a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental 

se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da 

manifestação das partes nesse sentido. Antes de analisar os requisitos 

atinentes a responsabilidade civil, verifica-se que a relação de consumo 

no caso “sub judice” é patente, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. Inclusive, frise-se que o ônus da 

prova foi invertido pela decisão de ID n.º 9427443. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo 

o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo da pretensão declaratória perseguida pela parte autora (art. 

373, II, do NCPC). Apesar de a reclamada ter sustentado a regularidade do 

vínculo com a reclamante, registra-se que a empresa de telefonia se 

limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas 

sistêmicas, não anexando aos autos absolutamente nenhum documento 

apto para comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a 

devida “vênia” aos argumentos exarados na contestação, contemplo o 

entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o 

simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da 
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dívida que está sendo exigida do consumidor. No intuito de corroborar o 

referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...).” (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: 

Newton Teixeira Carvalho, Data de Publicação: 14/03/2019, negritei). “In 

casu”, entendo que cabia à reclamada comprovar a efetiva contratação de 

seus serviços mediante a apresentação de documentos dotados de 

integridade, como por exemplo um instrumento contratual devidamente 

assinado pela cliente, bem como, os documentos pessoais que, em tese, 

deveriam ter sido exigidos no momento da contratação ou ainda, um 

arquivo de áudio em que a própria reclamante tenha externado a sua 

adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. No que se 

refere às faturas de cobrança anexadas à defesa, entendo que tais 

documentos, por estarem desprovidos de qualquer contrato assinado ou 

ainda, consoante alhures mencionado, de eventual arquivo de áudio, 

conservam o mesmo caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas, 

não se revelando como provas idôneas. Portanto, não tendo sido 

devidamente comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, 

entendo que a cobrança direcionada em face da reclamante se revelou 

totalmente indevida, motivo pelo qual, a empresa ré deverá ser compelida 

em providenciar o cancelamento da dívida debatida nos presentes autos. 

Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar 

que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação 

consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de quaisquer dos seus 

serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como a 

reclamante fossem prejudicados. Em sendo assim, tem-se como 

verdadeiras as alegações que noticiam que a parte autora nunca manteve 

negócio jurídico com a requerida e que, portanto, a inserção de seu nome 

junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, mas 

não a procedência automática do pedido de condenação em compensação 

por dano imaterial, para o fim de compelir a requerida a pagar o “quantum” 

pleiteado na peça de ingresso. Por conseguinte, cabe ao hermeneuta 

valorar o montante da indenização devida, atendo-se aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o dano moral no caso de 

inserção/manutenção indevida nos cadastros de maus pagadores é 

considerado “in re ipsa”. Nesse sentido, segue aresto do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE 

TELEFONIA – REVELIA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

1. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e 

diante da revelia da parte é, consoante art. 344 do CPC, a negativação do 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é indevida e o dano moral 

independe da prova do prejuízo sofrido. 2. O valor da indenização deve 

ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.” 

(TJ-MT - APL: 00014936920158110045 161466/2016, Relator: DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017, negritei) No caso “sub judice”, 

tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pela parte requerente foi resultante 

da conduta negligente referenciada da demandada, empresa 

administradora de telefonia de grande porte, nota-se que a fixação do 

“quantum” indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o 

suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo 

moral que o fato acarretou. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito 

discutido neste juízo – ID n.º 8122370, e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Por consequência, DETERMINO 

que a requerida proceda com a exclusão do nome da autora dos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

referente ao débito discutido neste juízo – ID n.º 8122370, sob pena de 

incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao 

patamar máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 500 

do NCPC. Por fim, CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2º, do NCPC. Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Quarta Vara da Comarca de Cuiabá/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. De Pontes e Lacerda para Cuiabá, em 22 de abril 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito em Substituição 

Legal Portaria-CGJ nº. 30, de 27 de março de 2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010634-39.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRE DO NASCIMENTO. RÉU: OI BRASILTELECOM. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS, 

ajuizada por ALEXANDRE DO NASCIMENTO em face da OI S.A., ambos 

devidamente qualificados. Narra a inicial que o autor está sendo privado 

do uso de sua linha telefônica em decorrência da dedução indevida de 

valores a título de “ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA (R$ 19,90)” e 

“COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS 2 (R$ 8,50)”, serviços os quais não 

foram contratados. Assim pleiteou, em sede de liminar, pela suspensão da 

cobrança de tais serviços. No mérito, pela confirmação da liminar, além de 

condenação em danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

sem prejuízo dos honorários advocatícios. Com a inicial, vieram os 

documentos de ID n.º 5893715 a 5893718. Recebida a inicial, a tutela de 

urgência foi deferida. Designou-se sessão de mediação e deferiu-se os 

benefícios da justiça gratuita (ID n.º 6031247). O termo de ID n.º 7291720 

demonstra que as partes não se compuseram no CEJUSC. A requerida 

apresentou contestação (ID n.º 9330582) e, em suma, refutou os fatos 

narrados pelo autor, sob fundamento de que a contratação dos serviços 

descritos na exordial fora feita de maneira regular. Por fim, pugnou pela 

improcedência da ação de forma integral. Trouxe os documentos de ID n.º 

9330587 a 9330590. Réplica em ID n.º 9379609. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e Decido. Impende 

consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora 

a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental 

se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da 

manifestação das partes nesse sentido. Antes de analisar os requisitos 
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atinentes a responsabilidade civil, verifica-se que a relação de consumo 

no caso “sub judice” é patente, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, de todo o acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que a reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo da pretensão declaratória perseguida pela parte autora (art. 

373, II, do NCPC). Apesar de a reclamada ter sustentado a regularidade do 

vínculo com o reclamante, registra-se que a empresa de telefonia se 

limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas 

sistêmicas, não anexando aos autos absolutamente nenhum documento 

apto para comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a 

devida “vênia” aos argumentos exarados na contestação, contemplo o 

entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o 

simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para 

comprovar a existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da 

dívida que está sendo exigida do consumidor. No intuito de corroborar o 

referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...).” (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: 

Newton Teixeira Carvalho, Data de Publicação: 14/03/2019, negritei). “In 

casu”, entendo que cabia à reclamada comprovar a efetiva contratação de 

seus serviços mediante a apresentação de documentos dotados de 

integridade, como por exemplo um instrumento contratual devidamente 

assinado pelo cliente, bem como, os documentos pessoais que, em tese, 

deveriam ter sido exigidos no momento da contratação ou ainda, um 

arquivo de áudio em que o próprio reclamante tenha externado a sua 

adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. No que se 

refere às faturas de cobrança anexadas à defesa, entendo que tais 

documentos, por estarem desprovidos de qualquer contrato assinado ou 

ainda, consoante alhures mencionado, de eventual arquivo de áudio, 

conservam o mesmo caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas, 

não se revelando como provas idôneas. Portanto, não tendo sido 

devidamente comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, 

entendo que a cobrança direcionada em face do reclamante se revelou 

totalmente indevida, motivo pelo qual, a empresa ré deverá ser compelida 

em providenciar o cancelamento da dívida debatida nos presentes autos. 

Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar 

que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação 

consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de quaisquer dos seus 

serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como a 

Reclamante fossem prejudicados. No que toca ao aludido dano moral, é 

importante destacar que o mesmo somente se caracteriza quando for 

atingido o direito de personalidade, causando, em consequência, 

tormentos que vão além do mero dissabor, aborrecimento e irritação, e 

esses não restaram comprovados. O fato é que o transtorno gerado pela 

situação não se enquadra em hipótese necessária a se tornar indene. Não 

se descura que todo e qualquer direito deve ser preservado, mas não se 

pode taxar toda e qualquer conduta potencialmente danosa como passível 

de indenização sob pena de se conduzir ao absurdo. Viver em sociedade 

impõe dissabores, constrangimentos e contrariedades normais e inerentes 

ao convívio social desde o início dos tempos (não se pode olvidar também 

que muitas dessas contrariedades acontecem mais na esfera subjetiva do 

cidadão do que objetiva propriamente dita). Dentre eles, o mencionado 

dissabor supostamente suportado pela parte autora, típico das situações 

corriqueiras do dia-a-dia e condizente com a situação que se formara, 

mormente por que o nome da parte autora não foi inserido junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido, colha-se do entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO 

REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À 

APELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ENVIO 

DE FATURA TELEFÔNICA CONTENDO DÉBITOS DE MESES ANTERIORES - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE 

ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - 

REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O mero inconformismo, 

desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela 

decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Regimental 

interposto.” (Agravo nº 0066883-24.2015.8.11.0000, 2ª Câmara Cível do 

TJMT, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas. j. 10.06.2015, DJe 

17.06.2015). Aliás, de todo pertinente o entendimento agasalhado pelo 

doutrinador Carlos Roberto Gonçalves no sentido de que: “Só se deve 

reputar como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo” (CARLOS ROBERTO GONÇALVES – Responsabilidade Civil, 8ª 

edição, Editora Saraiva). Acaso a parte autora tenha sofrido um 

aborrecimento, o mesmo não pode ser compreendido como um dano 

imaterial capaz de ensejar a condenação da requerida em compensação 

monetária. Isto posto, a pretensão indenizatória por danos morais é 

improcedente. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito e da contratação 

dos serviços submetidos à apreciação deste juízo. Sem condenação em 

danos morais, pelos motivos expostos acima. Ante a sucumbência 

recíproca, CONDENO ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos 

termos do art. 86 do NCPC. De outro lado, com fundamento do art. 85, §8º, 

do mesmo diploma legal, ARBITRO os honorários advocatícios em R$ 

500,00 (quinhentos reais), em favor dos patronos das partes, restando a 

execução de tais verbas, em relação à parte autora, suspensa, em 

decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98, §3°, do NCPC (ID n.º 4921237). Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Quarta Vara da Comarca de Cuiabá/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. De Pontes e Lacerda para Cuiabá, em 22 de abril 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito em Substituição 

Legal Portaria-CGJ nº. 30, de 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021327-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN REDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE ASSIS MOURA OAB - SP303358 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021327-82.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ERLAN REDEZ. RÉU: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 
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INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

DANOS MORAIS, ajuizada por ERLAN REDEZ em face de ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS, alegando que tomou conhecimento de que seu 

nome fora inserido junto aos órgãos de proteção do crédito por uma dívida 

no valor R$ 2.634,86 (dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e 

seis centavos), a qual desconhece completamente a origem. Assim, 

intentou a presente ação, requerendo a antecipação da tutela para que 

seu nome fosse excluído dos órgãos restritivos de crédito e, no mérito, 

pretende a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, pela negativação indevida, sugerindo o montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Com a inicial, vieram os documentos de ID n.º 8786372 a 

8786375. Recebida a inicial, medida de urgência foi indeferida (ID n.º 

8849950). A requerida apresentou contestação (ID n.º 9715459), 

pontuando ser cessionário de contrato junto ao Banco Santander. Juntou 

os documentos de ID n.º 9715471 a 9715585. O termo de ID n.º 9726071 

demonstra que as partes não se compuseram perante o CEJUSC. O 

requerente apresentou réplica à contestação, rechaçando as teses de 

defesa e reiterando os termos da exordial (ID n.º 10492951). É a suma do 

necessário. Fundamento e Decido. Impende consignar que o feito 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do 

Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada 

nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela 

suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da manifestação das 

partes nesse sentido. Apenas para situar a “vexata quaestio”, impende 

esclarecer que a pretensão autoral cinge-se na declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes da 

inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. No 

ponto, cumpre ressaltar que, nas ações declaratórias em que a parte 

requerente alega a inexistência de relação jurídica que deu ensejo ao 

débito, cabe ao requerido a prova da existência do negócio que deu 

origem à dívida, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. A 

propósito, colhe-se do entendimento do processualista Alexandre Freitas 

Câmara: "(...) se o autor se limitar a negar a existência do fato constitutivo, 

(por exemplo, o autor pede a declaração da inexistência de uma obrigação 

que, segundo ele, jamais existiu, embora sua existência venha sendo 

alardeada pelo demandado) haverá, aí sim, uma inversão do ônus, 

cabendo ao réu demonstrar a existência do fato constitutivo do seu 

direito." (in "Lições de Direito Processual Civil", v. I, 13ª edição, p. 406)”. Do 

mesmo modo, é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - RELAÇÃO JURÍDICA – 

PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS 

DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA – VALOR MERA SUGESTÃO – SÚMULA 326 

DO STJ. – [...] Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. O valor pedido pelo autor da ação indenizatória 

por danos morais induz tão somente sugestão. Se o valor é arbitrado 

aquém do pretendido, saiu vencedor da ação na sua totalidade, não se 

falando em sucumbência recíproca ou vitória mínima.” (TJ-MT - APL: 

00151975520138110002 124248/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2016). Com tais considerações, 

verifica-se que o requerente logrou êxito em demonstrar que a parte 

requerida promoveu a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, por débito no valor de R$ 2.634,86 (dois mil seiscentos e trinta e 

quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme ID n.º 8786375, pg. 2. A 

parte requerida, por sua vez, não nega que procedeu ao lançamento do 

nome do requerente perante os órgãos restritivos de crédito, mas afirma 

que é cessionário de contrato junto Banco Santander. Ocorre que a 

cessionária do crédito deve notificar o devedor da relação jurídica, 

conforme determina o art. 290 do Código Civil, sob pena de ineficácia do 

negócio jurídico de cessão de crédito enquanto não realizada tal 

notificação. Aliás, é nesse sentido o entendimento do STJ, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. 

CHEQUE. OPERAÇÃO DE DESCONTO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA PAGA ANTES DA 

CESSÃO. BOA-FÉ DO DEVEDOR. 1 - A cessão de crédito, realizada 

mediante operação de desconto bancário, é ineficaz em relação ao 

devedor, enquanto não lhe for notificada. Aplicação do art. 290 do 

CC/2002. 2 - Inaplicabilidade do princípio da inoponibilidade das exceções 

pessoais, previsto nos artigos 14 e 17 da Lei Uniforme de Genébra 

(Decreto 57.663/66), e nos artigos 15, 17, § 1º, 20 e 25 da Lei do Cheue 

(Lei n. 7357/85), quando o principal instrumento negocial celebrado entre 

as partes é um contrato de cessão de crédito (operação de desconto 

bancário), tendo natureza acessória o endosso de cheques. 3 - 

Precedentes específicos desta Corte. 4 - Recurso especial desprovido.” 

(REsp 1141877/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 27/03/2012, negritei). Por 

consequência, inexigível este crédito por parte da cessionária em relação 

ao devedor enquanto não realizada a notificação exigida pelo referido art. 

290 do CC. Nada impede que a cedente exija seu crédito ou que após a 

notificação possa ser exigido pela cessionária. Assim, apesar de ser 

devedor, não o é daquele que se intitulou credor quando do pedido de 

inscrição no cadastro de inadimplentes. A notificação prévia para a 

inscrição nos cadastros de devedores, exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, 

serve para indicar não só o valor do débito, mas também o seu titular. 

Assim, enquanto não realizada a notificação da cessão, exigida pelo art. 

290 do CC, não é titular do crédito quem cadastrou a parte autora como 

sua devedora nos órgãos de proteção ao crédito. Por tal razão, indevida a 

inscrição em cadastros de proteção ao crédito na forma e no tempo 

realizados, resultando na procedência do pedido da exclusão de seu 

nome dos aludidos cadastros. O STJ já consolidou o entendimento de que 

"a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in 

re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos 

resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). Assim, o requerente sofreu 

dano moral decorrente da negativação indevida, a qual somente foi 

corrigida após providência judicial, de modo que a requerida deve ser 

responsabilizada, ante a presença do ato ilícito, do dano e do nexo causal 

entre ambos. Outrossim, no que se refere ao “quantum” da indenização, a 

doutrina e jurisprudência orientam que, para o seu justo arbitramento, o 

juiz deve levar em consideração o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau 

da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Ademais, 

para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a 

primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho 

punitivo para o causador do dano, como forma de desestimular novas 

condutas de mesma natureza pelo ofensor. No caso “sub judice”, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pelo requerente foi resultante da conduta 

negligente referenciada da demandada, empresa de grande porte, nota-se 

que a fixação do “quantum” indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o 

prejuízo moral que o fato acarretou. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência, 

DETERMINO que a requerida proceda com a exclusão do nome do autor 

dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, referente ao contrato n.º 12261228, no valor de R$ 2.634,86 (dois 

mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), sob pena 

de incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 

ao patamar máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 

500 do NCPC. Ademais, CONDENO a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento 

danoso (súmula 54 STJ). Por fim, CONDENO a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

770,00 (setecentos e setenta reais). Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Quarta Vara da 

Comarca de Cuiabá/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 
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Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

De Pontes e Lacerda para Cuiabá, em 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria-CGJ nº. 

30, de 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019135-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019135-79.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IZAIAS DE SOUZA ARAUJO. RÉU: TELEFÔNICA BRASIL S/A. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

DANOS MORAIS, ajuizada por IZAIAS DE SOUZA ARAÚJO em face da 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., alegando que tomou conhecimento de que seu 

nome fora inserido junto aos órgãos de proteção do crédito por uma dívida 

(ID nº. 8201177) a qual desconhece completamente a origem. Assim, 

intentou a presente ação, requerendo a exclusão do seu nome dos órgãos 

restritivos de crédito; a declaração de inexistência de débito; e 

indenização por danos morais, pela negativação indevida, sugerindo o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial, vieram os 

documentos de ID n.º 8201167 a 820177. Recebida a inicial, designou-se 

sessão de mediação e deferiu-se os benefícios da justiça gratuita (ID n.º 

8202656). A requerida apresentou contestação (ID n.º 9049127) e, em 

suma, refutou os fatos narrados pela parte autora, sob fundamento de 

que a contratação dos serviços descritos na exordial fora feita de maneira 

regular. Por fim, pugnou pela improcedência da ação de forma integral. 

Trouxe os documentos de ID n.º 9049128 a 9049128. O termo de ID n.º 

9505036 demonstra que as partes não se compuseram no CEJUSC. 

Réplica em ID n.º 11748490. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

a suma do necessário. Fundamento e Decido. Impende consignar que o 

feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do 

Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada 

nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela 

suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da manifestação das 

partes nesse sentido. Antes de analisar os requisitos atinentes a 

responsabilidade civil, verifica-se que a relação de consumo no caso “sub 

judice” é patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão 

declaratória perseguida pela parte autora (art. 373, II, do NCPC). Apesar 

de a reclamada ter sustentado a regularidade do vínculo com a 

reclamante, registra-se que a empresa de telefonia se limitou em 

colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, 

não anexando aos autos absolutamente nenhum documento apto para 

comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a devida “vênia” 

aos argumentos exarados na contestação, contemplo o entendimento de 

que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de 

algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a 

existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está 

sendo exigida do consumidor. No intuito de corroborar o referido 

posicionamento, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA 

ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO 

DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO 

CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja dano moral e direito à 

indenização, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é 

presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A mera 

apresentação de telas de sistema informatizado, desacompanhadas de 

quaisquer outras evidências acerca da formalização da relação jurídica 

entre as partes, não é suficiente para comprovar a existência da dívida, 

dado o caráter unilateral de tais documentos. (...).” (TJ-MG - AC: 

10000181436700001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Publicação: 14/03/2019, negritei). “In casu”, entendo que cabia à 

reclamada comprovar a efetiva contratação de seus serviços mediante a 

apresentação de documentos dotados de integridade, como por exemplo 

um instrumento contratual devidamente assinado pelo cliente, bem como, 

os documentos pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no 

momento da contratação ou ainda, um arquivo de áudio em que o próprio 

reclamante tenha externado a sua adesão a algum serviço que lhe foi 

ofertado, ônus este que, definitivamente, a empresa de telefonia não se 

desincumbiu. No que se refere às faturas de cobrança anexadas à 

defesa, entendo que tais documentos, por estarem desprovidos de 

qualquer contrato assinado ou ainda, consoante alhures mencionado, de 

eventual arquivo de áudio, conservam o mesmo caráter unilateral das 

famigeradas telas sistêmicas, não se revelando como provas idôneas. 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que a cobrança direcionada em face 

do reclamante se revelou totalmente indevida, motivo pelo qual, a empresa 

ré deverá ser compelida em providenciar o cancelamento da dívida 

debatida nos presentes autos. Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a reclamada assume todos os riscos do 

seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como o reclamante fossem prejudicados. Em sendo assim, 

tem-se como verdadeiras as alegações que noticiam que a parte autora 

nunca manteve negócio jurídico com a requerida e que, portanto, a 

inserção de seu nome junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito foi indevida, mas não a procedência automática do pedido de 

condenação em compensação por dano imaterial, para o fim de compelir a 

requerida a pagar o “quantum” pleiteado na peça de ingresso. Por 

conseguinte, cabe ao hermeneuta valorar o montante da indenização 

devida, atendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

uma vez que o dano moral no caso de inserção/manutenção indevida nos 

cadastros de maus pagadores é considerado “in re ipsa”. Nesse sentido, 

segue aresto do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DA 

OPERADORA DE TELEFONIA – REVELIA – DANO MORAL CONFIGURADO 

– DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

1. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e 

diante da revelia da parte é, consoante art. 344 do CPC, a negativação do 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é indevida e o dano moral 

independe da prova do prejuízo sofrido. 2. O valor da indenização deve 

ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.” 

(TJ-MT - APL: 00014936920158110045 161466/2016, Relator: DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2017, negritei) No caso “sub judice”, 

tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pela parte requerente foi resultante 

da conduta negligente referenciada da demandada, empresa 

administradora de telefonia de grande porte, nota-se que a fixação do 

“quantum” indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o 

suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo 

moral que o fato acarretou. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito 

discutido neste juízo – ID n.º 8201177, e CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com 

incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a 

partir do evento danoso (súmula 54 STJ). Por consequência, DETERMINO 

que a requerida proceda com a exclusão do nome da autora dos 
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cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

referente ao débito discutido neste juízo – ID n.º 8201177, sob pena de 

incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao 

patamar máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 500 

do NCPC. Por fim, CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2º, do NCPC. Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Quarta Vara da Comarca de Cuiabá/MT. DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. 

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo. CUMPRA-SE. De Pontes e Lacerda para Cuiabá, em 22 de abril 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito em Substituição 

Legal Portaria-CGJ nº. 30, de 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023736-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023736-31.2017.8.11.0041. AUTORA: 

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES. RÉU: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS, ajuizada por VALBERTINA 

RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES em face da EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A., alegando que tomou conhecimento de que seu 

nome fora inserido junto aos órgãos de proteção do crédito por uma dívida 

(ID nº. 923344) a qual desconhece completamente a origem. Assim, 

intentou a presente ação, requerendo a exclusão do seu nome dos órgãos 

restritivos de crédito; a declaração de inexistência de débito; e 

indenização por danos morais, pela negativação indevida, sugerindo o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial, vieram os 

documentos de ID n.º 9233276 a 9233344. Recebida a inicial, designou-se 

sessão de mediação e deferiu-se os benefícios da justiça gratuita (ID n.º 

9315479). A requerida apresentou contestação (ID n.º 9726335) e, além 

da preliminar de coisa julgada, refutou os fatos narrados pela parte autora, 

sob fundamento de que a contratação dos serviços descritos na exordial 

fora feita de maneira regular. Por fim, pugnou pela improcedência da ação 

de forma integral. Trouxe os documentos de ID n.º 9726340 a 9726345. O 

termo de ID n.º 10006041 demonstra que as partes não se compuseram 

no CEJUSC. Conforme certidão de ID n.º 11039187, a autora deixou 

transcorrer o prazo “in albis” sem apresentar impugnação. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e 

Decido. Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a 

prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente 

diante da manifestação das partes nesse sentido. É cediço que o Código 

de Processo Civil adotou, expressamente, a teoria da tríplice identidade, 

dispondo em seu art. 337, §4º, que há coisa julgada quando se repete 

ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso. Na 

espécie, a requerida conseguiu comprovar que já existiu uma ação contra 

ela, proposta pela requerente, com a mesma causa de pedir, qual seja, 

declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde, Estado 

de Mato Grosso, sob o n.º 1001749-58.2016.8.11.0045, cuja sentença 

homologou o acordo entabulado entre as partes. A sentença 

homologatória proferida naquela demanda transitou em julgado, já tendo 

havido levantamento de valores pela autora, e arquivamento dos autos, 

segundo consulta realizada no Sistema PJe do e. TJMT. Note-se que a 

parte aqui reclama direito que já foi objeto de apreciação pelo juízo do 

Juizado, havendo, inclusive, acordo entre as partes. Cuida-se do mesmo 

fato gerador, de modo que o presente feito há de ser extinto sem 

apreciação do mérito. À propósito, neste sentido: “APELAÇÃO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COISA 

JULGADA. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais 

fundada em falha na prestação de serviço de telefonia. Sentença que 

julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante o acolhimento da 

preliminar de coisa julgada suscitada na peça de resposta. A própria 

autora noticiou na inicial ter proposto, precedentemente, ação em face da 

ré, com a mesma causa de pedir, qual seja, falha na prestação dos 

serviços de telefonia fixa e internet, perante o Juizado Especial Cível da 

Comarca de Valença, cuja sentença julgou procedente o pedido, 

confirmando a tutela antecipada concedida, que teve apenas limitado o 

valor da multa imposta, condenando, ainda, a ré a indenizar os danos 

morais causados. Sentença que já transitou em julgado, já tendo havido 

execução, segundo consulta realizada no sítio deste Tribunal. Eventual 

descontentamento com o desfecho da execução da sentença proferida 

naquela ação, não autoriza a propositura de nova demanda, em que as 

partes, a causa de pedir e o pedido são os mesmos, em afronta à coisa 

julgada. Sentença que se confirma. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 

00084539320148190064 RIO DE JANEIRO VALENCA 1 VARA, Relator: 

MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 15/02/2017, 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

20/02/2017, negritei) Destarte, diante do acima exposto, ACOLHO a 

preliminar de coisa julgada arguida em ID n.º 9726335 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do que preceituam o art. 485, inciso V, do Novo Código de Processo 

Civil. No mais, ACOLHO o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, 

para o fim de condenar a parte autora ao pagamento da multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do NCPC. Ressalto, 

ainda, que a despeito de a parte autora ser agraciada com os benefícios 

da justiça gratuita, restará suspensa tão somente a execução dos valores 

relativos às custas judiciais e honorários de advogado, mas não o 

encargo de pagar o numerário devido em razão da aplicação da multa por 

litigância de má-fé, sob pena de o beneficiário da assistência judiciária ser 

agraciado com um salvo conduto para a prática de atos processuais 

lesivos à parte contrária. Nesse sentido, trago à baila a ementa do 

seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MULTA QUE CONDICIONOU A 

INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO AO DEPÓSITO DO 

VALOR DA PENALIDADE - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA COMO FORMA 

DE AFASTAR O DEVER DE RECOLHIMENTO - BENEFÍCIO QUE NÃO RETIRA 

A PUNIÇÃO - PAGAMENTO NÃO REALIZADO - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita não exime a 

parte do pagamento da penalidade aplicada por atos de procrastinação ou 

litigância de má-fé.” (N.U 0016726-08.2019.8.11.0000, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) CONDENO a autora 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários de advogado, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, tendo em vista a 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita em seu favor 

(ID n.º 9315479), tal condenação fica suspensa, consoante art. 98, § 3º, 

do NCPC. Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Quarta Vara da Comarca de Cuiabá/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Em não havendo recurso voluntário, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

De Pontes e Lacerda para Cuiabá, em 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria-CGJ nº. 

30, de 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025927-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025927-49.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSÉ 

ALBERTO DE SOUZA FERNANDES. RÉU: CLARO S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS, 

ajuizada por JOSÉ ALBERTO DE SOUZA FERNANDES em face da CLARO 

S.A., alegando que tomou conhecimento de que seu nome fora inserido 

junto aos órgãos de proteção do crédito por uma dívida (ID nº. 9557520) a 

qual desconhece completamente a origem. Assim, intentou a presente 

ação, requerendo a exclusão do seu nome dos órgãos restritivos de 

crédito; a declaração de inexistência de débito; e indenização por danos 

morais, pela negativação indevida, sugerindo o montante de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Com a inicial, vieram os documentos de ID n.º 9557347 a 

9557520. Recebida a inicial, designou-se sessão de mediação e 

deferiu-se os benefícios da justiça gratuita (ID n.º 9602516). O termo de ID 

n.º 10293626 demonstra que as partes não se compuseram no CEJUSC. A 

requerida apresentou contestação (ID n.º 10309743) e, além da preliminar 

de ausência de interesse de agir, refutou os fatos narrados pela parte 

autora, sob fundamento de que a contratação dos serviços descritos na 

exordial fora feita de maneira regular. Por fim, pugnou pela improcedência 

da ação de forma integral. Trouxe os documentos de ID n.º 10309761 a 

10309779. Réplica em ID n.º 10686723. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É a suma do necessário. Fundamento e Decido. Impende 

consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora 

a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental 

se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da 

manifestação das partes nesse sentido. Consoante se infere da literatura 

jurídica atinente ao tema, bem como efetuando-se a interpretação dos 

comandos legais ínsitos no Código de Ritos Civis, sabe-se que para o 

exercício do direito de ação, é necessário que o autor preencha 

determinados requisitos, que são as condições da ação: interesse de agir 

(necessidade ou utilidade e adequação) e legitimidade. Com efeito, pelo 

que emerge dos autos, a demanda foi proposta objetivando a declaração 

de inexistência de um débito do qual o autor informa ser indevido e ilegal, 

pois, afinal, o desconhece absolutamente. A contestação de ID n.º 

10309743 e os documentos que a seguem, deu conta de que antes 

mesmo do ajuizamento da ação, as negativações já haviam sido baixadas 

e, via de consequência, a situação integralmente resolvida. Evidente que o 

documento de ID n.º 9557520, emitido em 09/06/2016, o qual embasou a 

presente ação, encontrava-se, no momento do ajuizamento – ocorrido 

depois de um ano da sua emissão - desatualizado, de forma que as 

informações nele constante já não persistiam. No caso, portanto, a 

demanda proposta passou a carecer de uma de suas condições, visto 

que a sua necessidade já não mais persistia, de modo que a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, é a medida que se sobressai. À 

propósito, neste sentido: “CONSUMIDOR. TELEFONIA. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO 

NOME DO AUTOR DO ROL DE INADIMPLENTES POR DÉBITO JÁ 

DESCONSTITUÍDO, EM SENTENÇA ANTERIOR. INGRESSO COM NOVA 

AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA 

PERMANÊNCIA DA RESTRIÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, DE OFÍCIO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004830006 RS, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 26/06/2014, Terceira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2014, 

negritei) Destarte, diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar de 

ausência de interesse de agir arguida em ID n.º 10309743 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na 

forma do que preceituam o art. 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como aos honorários de advogado, os quais 

fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do 

NCPC. No entanto, tendo em vista a concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita em seu favor (ID n.º 9602516), tal 

condenação fica suspensa, consoante art. 98, § 3º, do NCPC. Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Quarta Vara da Comarca de Cuiabá/MT. DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via 

DJE. Em não havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado e, após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE. De Pontes e Lacerda para Cuiabá, em 

22 de abril de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito em 

Substituição Legal Portaria-CGJ nº. 30, de 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028876-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA BORDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028876-46.2017.8.11.0041. AUTORA: 

ISAURA BORDA MARTINS. RÉU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS, 

ajuizada por IZAURA BORDA MARTINS em face da TELEFÔNICA BRASIL 

S.A., ambos devidamente qualificados. Narra a inicial que a autora está 

sendo privada do uso de sua linha telefônica em decorrência da dedução 

indevida de valores a título de “INTERNET ADICIONAL AVULSO DE 1GB 

(R$ 559,86)”, “22 PACOTES DE INTERNET ADICIONAL AVULSO DE 500MB 

(R$ 219,89)” e “1 PACOTE DE INTERNET ADICIONAL AVULSO DE 2GB (R$ 

77,98)”, serviços os quais não foram contratados. Assim pleiteou, em 

sede de liminar, pela suspensão da cobrança de tais serviços. No mérito, 

pela confirmação da liminar, além de condenação em danos morais no 

patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo dos honorários 

advocatícios. Com a inicial, vieram os documentos de ID n.º 9904892 a 

9904907. Recebida a inicial, a tutela de urgência foi deferida. Designou-se 

sessão de mediação e deferiu-se os benefícios da justiça gratuita (ID n.º 

9961322). A requerida apresentou contestação (ID n.º 10280672) e, em 

suma, refutou os fatos narrados pelo autor, sob fundamento de que a 

contratação dos serviços descritos na exordial fora feita de maneira 

regular. Por fim, pugnou pela improcedência da ação de forma integral. 

Trouxe os documentos de ID n.º 10280681 a 10541540. O termo de ID n.º 

10566427 demonstra que as partes não se compuseram no CEJUSC. 

Réplica em ID n.º 11803456. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

a suma do necessário. Fundamento e Decido. Impende consignar que o 

feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do 

Novo Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada 

nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela 

suficiente ao deslinde da causa, notadamente diante da manifestação das 

partes nesse sentido. Antes de analisar os requisitos atinentes a 

responsabilidade civil, verifica-se que a relação de consumo no caso “sub 

judice” é patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. Inclusive, o ônus da prova foi invertido pela decisão de ID 

n.º 9961322. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, de todo o acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão 

declaratória perseguida pela parte autora (art. 373, II, do NCPC). Apesar 

de a reclamada ter sustentado a regularidade do vínculo com a 

reclamante, registra-se que a empresa de telefonia se limitou em 

colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, 

não anexando aos autos absolutamente nenhum documento apto para 

comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a devida “vênia” 

aos argumentos exarados na contestação, contemplo o entendimento de 

que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de 

algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a 

existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está 

sendo exigida da consumidora. No intuito de corroborar o referido 

posicionamento, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA 

ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO 
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DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO 

CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja dano moral e direito à 

indenização, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é 

presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A mera 

apresentação de telas de sistema informatizado, desacompanhadas de 

quaisquer outras evidências acerca da formalização da relação jurídica 

entre as partes, não é suficiente para comprovar a existência da dívida, 

dado o caráter unilateral de tais documentos. (...).” (TJ-MG - AC: 

10000181436700001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Publicação: 14/03/2019, negritei). “In casu”, entendo que cabia à 

reclamada comprovar a efetiva contratação de seus serviços mediante a 

apresentação de documentos dotados de integridade, como por exemplo 

um instrumento contratual devidamente assinado pela cliente, bem como, 

os documentos pessoais que, em tese, deveriam ter sido exigidos no 

momento da contratação ou ainda, um arquivo de áudio em que a própria 

reclamante tenha externado a sua adesão a algum serviço que lhe foi 

ofertado, ônus este que, definitivamente, a empresa de telefonia não se 

desincumbiu. No que se refere às faturas de cobrança anexadas à 

defesa, entendo que tais documentos, por estarem desprovidos de 

qualquer contrato assinado ou ainda, consoante alhures mencionado, de 

eventual arquivo de áudio, conservam o mesmo caráter unilateral das 

famigeradas telas sistêmicas, não se revelando como provas idôneas. 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que a cobrança direcionada em face 

do reclamante se revelou totalmente indevida, motivo pelo qual, a empresa 

ré deverá ser compelida em providenciar o cancelamento da dívida 

debatida nos presentes autos. Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a reclamada assume todos os riscos do 

seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem prejudicados. No que toca ao 

aludido dano moral, é importante destacar que o mesmo somente se 

caracteriza quando for atingido o direito de personalidade, causando, em 

consequência, tormentos que vão além do mero dissabor, aborrecimento e 

irritação, e esses não restaram comprovados. O fato é que o transtorno 

gerado pela situação não se enquadra em hipótese necessária a se tornar 

indene. Não se descura que todo e qualquer direito deve ser preservado, 

mas não se pode taxar toda e qualquer conduta potencialmente danosa 

como passível de indenização sob pena de se conduzir ao absurdo. Viver 

em sociedade impõe dissabores, constrangimentos e contrariedades 

normais e inerentes ao convívio social desde o início dos tempos (não se 

pode olvidar também que muitas dessas contrariedades acontecem mais 

na esfera subjetiva do cidadão do que objetiva propriamente dita). Dentre 

eles, o mencionado dissabor supostamente suportado pela parte autora, 

típico das situações corriqueiras do dia-a-dia e condizente com a situação 

que se formara, mormente por que o nome da parte autora não foi inserido 

junto aos órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido, colha-se do 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO À APELAÇÃO (ART. 557, CAPUT, DO CPC) - AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - ENVIO DE FATURA TELEFÔNICA CONTENDO DÉBITOS DE 

MESES ANTERIORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A 

MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - 

DECISÃO MANTIDA. O mero inconformismo, desprovido de elementos 

novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não 

se mostra suficiente para se prover o Regimental interposto.” (Agravo nº 

0066883-24.2015.8.11.0000, 2ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Maria Helena 

Gargaglione Póvoas. j. 10.06.2015, DJe 17.06.2015). Aliás, de todo 

pertinente o entendimento agasalhado pelo doutrinador Carlos Roberto 

Gonçalves no sentido de que: “Só se deve reputar como dano moral a dor, 

o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo” (CARLOS ROBERTO GONÇALVES – 

Responsabilidade Civil, 8ª edição, Editora Saraiva). Acaso a parte autora 

tenha sofrido um aborrecimento, o mesmo não pode ser compreendido 

como um dano imaterial capaz de ensejar a condenação da requerida em 

compensação monetária. Isto posto, a pretensão indenizatória por danos 

morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito e 

da contratação dos serviços submetidos à apreciação deste juízo. Sem 

condenação em danos morais, pelos motivos expostos acima. Ante a 

sucumbência recíproca, CONDENO ao pagamento pró-rata das custas 

processuais, nos termos do art. 86 do NCPC. De outro lado, com 

fundamento do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal, ARBITRO os 

honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor dos 

patronos das partes, restando a execução de tais verbas, em relação à 

parte autora, suspensa, em decorrência da concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC (ID n.º 

9961322). Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa 

dos autos à Secretaria da Quarta Vara da Comarca de Cuiabá/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIMEM-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

De Pontes e Lacerda para Cuiabá, em 22 de abril de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria-CGJ nº. 

30, de 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004153-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SINVAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004153-89.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALBERTO SINVAL DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase 

de cumprimento de sentença movida por ALBERTO SINVAL DA SILVA em 

face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Analisando 

os autos verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o 

pagamento da condenação que consiste no valor R$ 3.737,09 (três mil, 

setecentos e trinta e sete reais e nove centavos), no Id. 31280552. O 

exequente concorda com o valor depositado, pugna o levantamento dos 

valores e a extinção do feito (Id. 31403223). Dessa forma, a extinção do 

cumprimento de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO E DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id 

31403223. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015697-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINETE REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015697-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODINETE REIS DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Revisional de Energia 

Elétrica c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Liminar interposta por ODINETE REIS DA SILVA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A 

autora relata que em outubro/2017 recebeu cobrança no valor de 

R$1.351,30 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais trinta centavos), 

referente a recuperação de consumo, a qual foi contestada e sem êxito, 

resultando no pagamento da referida fatura para evitar o corte no 

fornecimento de energia. Aduz que, novamente, recebeu outra fatura com 

valor de R$ 5.735,29 (cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e 

nove centavos), referente ao mês 12/2017, não correspondendo com seu 

consumo real e diante do não pagamento da fatura teve seu fornecimento 

de energia suspenso. Assevera que tentou resolver administrativamente 

com a requerida, mas sem solução, pois a mesma alegou que foi 

constatada irregularidade na unidade consumidora e que se trata de 

recuperação de consumo e que o valor da cobrança estaria correto. 

Afirma que desconhece qualquer vistoria realizada pela requerida acerca 

das irregularidades e, por isso vem sofrendo cobrança indevida. Ao final 

requer a concessão da liminar com o fim de restabelecer o fornecimento 

da energia elétrica na unidade consumidora nº. 6/347905-2, a procedência 

da ação confirmando a liminar e declarando a inexistência dos débitos, 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e verbas sucumbenciais. A liminar e os 

benefícios da justiça gratuita foram concedidos no Id. 13648353, inclusive 

a inversão do ônus da prova. A audiência de conciliação restou infrutífera 

no Id. 14860603. A requerida apresentou contestação alegando que 

efetuada vistoria na unidade consumidora no dia 28/09/2017, constatou-se 

irregularidade nas instalações elétricas do imóvel, pois o sistema de 

mediação havia sido adulterado com desvio de energia no ramal de 

entrada ocasionando que parte do consumo não fosse registrado pelo 

aparelho e, por isso, resultou a fatura de recuperação de energia no valor 

de R$ 5.735,71; as providência tomadas estão amparadas pela Resolução 

nº 414/2010 da ANEEL; aduz que o Termo de Ocorrência emitido pelos 

funcionários não constitui prova unilateral, mas ato administrativo editado 

pela concessionária de serviço público e que goza de presunção de 

veracidade e legitimidade; a fatura do mês de outubro/2017 no valor de R$ 

1.351,30, refere-se ao consumo regular e foi a primeira fatura após a 

solução da irregularidade encontrada no medidor, além disso, já foram 

registrados em outros meses consumos parecidos e efetuado o 

pagamentos das faturas qualquer reclamação da parte autora; 

inexistência de danos morais por ausência de provas que demonstrem o 

dano; inexistência de repetição de indébito; legalidade da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento. Ao final pugna 

pela improcedência da inicial (Id. 15134401). Impugnação no Id. 15358732, 

a autora aduz que após a suposta constatação de irregularidade não 

houve aumento significativo no consumo. Inclusive, em alguns meses o 

consumo teria sido bem inferior àqueles anteriores contabilizados, pelo 

que entende que a conduta da requerida foi ilegal e injusta. A parte 

requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a autora deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de Id. 

15737993. É o relatório. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. In casu, cinge a questão 

acerca da regularidade na cobrança de valores a título de recuperação de 

consumo de energia, no valor de R$ 5.735,29 (cinco mil setecentos e trinta 

e cinco reais e vinte e nove centavos) e fatura do mês outubro/2017, no 

valor de R$1.351,30 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais trinta 

centavos). Analisando os autos verifico que a unidade consumidora da 

autora foi objeto de inspeção, em 28/09/2017, conforme afirma a requerida 

e as imagens fotográficas acostadas na contestação. Todavia, no Termo 

de Ocorrência nº 598369 (Id. 15134408) consta data diversa, bem como 

das fotos acostadas na contestação o que não corrobora com as 

afirmações descritas na contestação. Em que pese a requerida afirmar 

que cumpriu as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, não 

trouxe nenhum elemento apto a comprovar que notificou a requerente de 

todo o procedimento até então adotado, bem como das constatações do 

registro fotográfico em sua unidade consumidora. Ademais, observa-se 

que o protocolo anexado no Id. 15134408, informa apenas o recebimento 

da Carta de Recuperação de Consumo, nada dizendo a respeito do TOI. 

Desta forma, constata-se que não foi garantido a autora o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, pois este não foi notificada (i) da 

ocorrência apresentada em sua unidade consumidora; (ii) do recebimento 

de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de cobrança de eventuais 

diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL nº 414/2010; e (iv) da 

possibilidade de defesa na forma da legislação vigente. Assim, mostra-se 

insubsistente o procedimento administrativo que resultou na cobrança da 

fatura objeto da presente demanda, porquanto não foi observada a 

legislação aplicável à espécie. Logo, a parte ré não se desincumbiu do seu 

ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo 

Civil, merecendo ser julgado procedente a pretensão inicial, neste ponto, 

para declarar a inexistência do débito noticiado na fatura de recuperação 

de consumo de energia referente ao mês de dezembro de 2017. Quanto a 

fatura referente a outubro/2017, restou demonstrado nos autos tratar-se 

de consumo mensal da autora através do faturamento feito por anotação 

de leitura. Portanto, não há que se falar em inexistência do débito. No que 

tange aos danos morais, restou demonstrado que a parte autora teve o 

serviço de natureza essencial suspenso como afirmou na inicial, tanto que 

a concessão da liminar foi para o restabelecer o fornecimento de energia 

elétrica. Razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório. Reconhecido o 

dever de indenizar resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o 

julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo 

utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as 

peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e 

consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das 

partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à 

eliminação da repetição da conduta identificada como danosa. Atendendo 

aos critérios citados acima fixo a indenização em R$2.000,00 (dois mil 

reais). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para declarar 

a inexistência do débito de R$ 5.735,29 (cinco mil setecentos e trinta e 

cinco reais e vinte e nove centavos), noticiado na fatura de recuperação 

de consumo de energia cobrada no mês de dezembro de 2017. E ainda, 

condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da prolação desta sentença, conforme Súmula 362 do STJ. 

Torno definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 13648353. 

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018777-17.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018777-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABRICIO SILVA LIMA REU: VALMIR ZEFERINO DA SILVA Trata-se de 

Ação Monitória em que o autor objetiva a satisfação do crédito no valor 

original de R$ 40.000,00, embasado em cheque prescrito. O réu ofertou 

Embargos Monitórios, Id 10425729, alegando que em março de 2013, 

quando era sócio de uma empresa de confecção de roupas, ocorreu um 

arrombamento na empresa, que lhe causou enormes prejuízos, 

acarretando dívidas e perda de crédito junto a fornecedores. Aduz que ao 
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mesmo tempo movia ação trabalhista contra a CEF, cuja previsão de êxito 

era em torno de R$ 180.000,00, razão pela qual, para quitar suas dívidas 

contraiu empréstimos com juros, dentre os quais com o autor/embargado. 

Afirma que perdeu a ação trabalhista que movia contra a CEF e não pode 

quitar o empréstimo. Alega que o autor/embargado se utilizou de práticas 

ilegais de usura e agiotagem, emprestando dinheiro a juros exorbitantes, 

muito superiores ao índice máximo constitucional na época, e como 

garantia de recebimento foi lhe repassado o cheque objeto da presente 

ação. Sustenta que diante da impossibilidade de quitar o empréstimo e 

resgatar o cheque, em junho de 2016 as partes firmaram acordo, pelo qual 

entregou ao autor/embargado como pagamento da dívida um terreno 

situado na Rua 10, Quadra 45, de esquina, divisa com lote 69, Bairro Altos 

do Coxipó, Cuiabá/MT no valor acordado de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais). Assevera que o acordo foi firmado mediante contrato de compra e 

venda simples, de gaveta, uma vez que o terreno na época não possuía 

escritura lavrada, que reconheceu a firma de sua assinatura no contrato e 

deixou as vias com o autor/embargado para que o assinasse. Aduz que 

após ter entregue o contrato assinado para o autor/embargado as partes 

não tiveram mais contato. Requer a concessão do benefício da justiça 

gratuita. Pugna pela procedência dos embargos para que a ação monitória 

seja julgada improcedente. O autor/embargado impugnou os embargos, Id 

12197040, impugnando as alegações do embargante. As partes foram 

intimadas para especificação de provas, oportunidade em que o 

réu/embargante juntou documento, Id 12454657, sobre o qual se 

manifestou o autor/embargado. As partes não manifestaram interesse em 

produzir outras provas além das já constantes dos autos. É o relato. 

Decido. Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo as partes não 

pretendem produzir outras provas além das documentais já anexadas, 

comportando o feiro julgamento antecipado. Indefiro o pedido de 

concessão de justiça gratuita formulado pelo réu/embargante, haja vista 

que não juntou qualquer comprovação da alegada hipossuficiência 

financeira. A ação monitória tem por requisito a existência de documento 

escrito representativo do crédito pleiteado, sem eficácia de título 

executivo. O autor/embargado juntou cheque de emissão do 

réu/embargante, estando satisfeito o requisito para a propositura. A 

emissão do cheque é incontroversa, todavia, o réu/embargante alega que 

se trata de garantia de empréstimo que contraiu junto ao autor/embargado 

e ficou impossibilitado de quitar para resgatar o cheque. Sustenta o 

pagamento do empréstimo por meio da entrega de um imóvel. O 

autor/embargado nega tal quitação, aduzindo que as tratativas para 

recebimento do valor por meio do imóvel ofertado não foram concluídas 

porque constatou que o réu embargante não era o legítimo proprietário do 

imóvel. A única comprovação juntada pelo réu/embargante da suposta 

quitação do valor do cheque é a minuta de contrato de compra e venda 

juntada no Id 12454657, o qual não faz qualquer referência ao cheque que 

supostamente seria quitado com tal contrato, e contém apenas a 

assinatura do réu/embargante. Não juntou o réu/embargante qualquer 

prova de que efetivamente ocorreu tal negócio jurídico, o cheque que 

instrui a ação monitória não tem qualquer anotação de se tratar apenas de 

garantia, e confessadamente o emitiu e devia referido valor ao 

autor/embargado. Tendo em vista que o réu/embargante não se 

desincumbiu de provar o alegado pagamento, impõe-se a improcedência 

dos embargos. Posto isso, REJEITO os embargos monitórios e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da Ação Monitória para condenar o réu ao 

pagamento do valor de R$ 40.000,00, proveniente do cheque nº 900318, 

da conta corrente 1010680-0, de titularidade do réu junto à CEF, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, calculados de forma simples a partir de 17/02/2014, data em que o 

cheque deveria ser compensado. Por consequência, fica constituído de 

pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, na forma do art. 

702, §8º do CPC. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do título ora 

constituído, devidamente atualizado. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 22 

de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043201-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELON ANGELOS DE MACEDO OAB - MT11009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043201-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIRLEY BATISTA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por SIRLEY BATISTA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, alega o autor que recebeu em 

sua residência uma fatura de recuperação de consumo de energia, no 

valor de R$ 4.745,81 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e 

oitenta e um centavos), amparada na suposta irregularidade descoberta 

em sua medidor, cujo Termo de Ocorrência e Inspeção e respectiva 

penalidade foram realizadas de forma unilateral, violando o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. Assim, pugnou pela concessão de tutela 

de urgência, para determinar que a requerida se abstenha de suspender o 

serviço de energia para a sua unidade consumidora, em virtude do não 

pagamento da fatura objeto da presente demanda. Ao final, pleiteou a 

procedência dos pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência do débito 

noticiado na fatura impugnada; e (ii) condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais. A tutela de urgência foi concedida no Id. 

17014758. A requerida apresentou contestação no Id. 19288371, 

defendendo, em síntese, a legitimidade da cobrança dos valores, diante da 

irregularidade encontrada nas instalações elétricas da unidade 

consumidora do autor, a qual foi fotografada. Afirma, ainda, que cumpriu 

as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, pois notificou o 

requerente de todo o procedimento até então adotado, bem como das 

constatações do registro fotográfico. Requer, por fim, a improcedência 

dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação no Id. 19716397. As 

partes pleitearam pelo julgamento antecipado do mérito. Vieram-me os 

autos conclusos. É relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. No 

caso, cinge a questão acerca da ilicitude da cobrança da fatura de 

recuperação de energia, no valor de R$ 4.745,81 (quatro mil setecentos e 

quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), referente ao mês de 

março de 2017 (Id. 16991837). O autor alega que a referida fatura está 

amparada na suposta irregularidade descoberta em sua medidor, cujo 

Termo de Ocorrência e Inspeção e respectiva penalidade foram realizadas 

de forma unilateral, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Neste particular, razão lhe assiste. Isso porque, em que pese a requerida 

afirmar que cumpriu as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, 

não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que notificou o requerente 

de todo o procedimento até então adotado, bem como das constatações 

do registro fotográfico. Da análise dos autos, verifica-se que a requerida 

promoveu, em 12/01/2017, inspeção na unidade consumidora do 

requerente, vindo a constatar irregularidade na instalação elétrica do 

imóvel, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 586233, o 

qual, todavia, não foi assinado pelo requerente (Id. 19310703). Ademais, o 

protocolo anexado no Id. 19310693, informa apenas o recebimento da 

Carta de Recuperação de Consumo, nada dizendo a respeito do TOI. 

Desta forma, constata-se que não foi garantido ao autor o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, pois este não foi notificado (i) da 

ocorrência apresentada em sua unidade consumidora; (ii) do recebimento 

de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de cobrança de eventuais 

diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL nº 414/2010; e (iv) da 

possibilidade de defesa na forma da legislação vigente. Assim, mostra-se 

insubsistente o procedimento administrativo que resultou na cobrança da 

fatura objeto da presente demanda, porquanto não foi observada a 

legislação aplicável à espécie. Por fim, em relação aos danos morais, 

verifica-se que estes não restaram configurados. Isso porque, o 

fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora em questão 

sequer foi suspenso, e a mera cobrança de valores acima do real 

consumo não é apta a atingir a honra e a imagem das autoras, de modo a 

ofender a sua dignidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas 

para declarar a inexistência do débito de R$ 4.745,81 (quatro mil 

setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos), noticiado na 

fatura de recuperação de consumo de energia cobrada no mês de março 

de 2017. Torno definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 17014758. 
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Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. Quanto aos 

honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da causa, sendo que 

cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários 

respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015). Transitada em julgado a 

sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os presentes autos. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030894-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEDINSAT - INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINE DE CASTRO JANTSCH OAB - PR68561 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERRA & OLIVEIRA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO OAB - MT22037/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030894-40.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BEDINSAT - INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA - EPP REU: SERRA & 

OLIVEIRA LTDA - EPP Trata-se de Ação Monitória em que a autora objetiva 

a satisfação do crédito relativo ao fornecimento de equipamentos à ré, por 

meio de notas fiscais, no importe atualizado de R$ 18.797,39. O réu 

ofertou Embargos Monitórios, Id 13125066, alegando excesso de 

cobrança, posto eu a autora/embargada enviava boletos das notas 

fiscais, os quais foram quase todos pagos, admitindo ser devido apenas o 

valor de R$ 435,92, o qual corrigido e acrescido de juros importa em R$ 

604,94. Depositou judicialmente o valor de R$ 435,92. A autora/embargada 

impugnou os embargos, Id 13546596, alegando que em razão dos 

documentos apresentados, foram tomadas providencias na empresa a fim 

verificar o ocorrido e constatou-se que a ausência de informação do 

recebimento dos valores apontados pela ré/embargada deu-se em razão 

de uma falha no sistema, no ano de 2015. Dá quitação total aos débitos 

referente às notas fiscais nº 1.513 e 1.556. As partes foram intimadas 

para especificação de provas, somente se manifestando a 

autora/embargada, pelo julgamento antecipado da lide. É o relato. Decido. 

Trata-se de matéria de fato e de direito, contudo as partes não pretendem 

produzir outras provas, e a lide se encontra suficientemente instruída, 

comportando o feiro julgamento antecipado. Os embargos monitórios 

devem ser acolhidos, haja vista que na impugnação a autora/embargada 

concorda com a quitação parcial alegada pela ré/embargante e pede o 

prosseguimento apenas em relação ao valor admitido nos embargos. 

Assim, o débito da ré/embargada é de tão somente R$ 435,92, em data de 

17/12/2012 .Referido valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 17/12/2012 até a 

data de 09/05/2018, em que a ré/embargante depositou nos autos o valor 

original de R$ 435.92, o que totaliza R$ 604,94. Tendo ocorrido o depósito 

de R$ 435,92 em 09/05/2018, o saldo devido na data do depósito é de R$ 

169,02, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir do dia 10/05/2018, data seguinte ao 

depósito. Não há que se falar, conforme cálculo da autora/embargada, em 

correção e juros sobre o valor integral de R$ 435.92, posto que a partir do 

depósito judicial os acréscimos legais são efetuados pelo banco detentor 

dos depósitos da conta única do TJMT. Quanto ao pedido de aplicação de 

multa por litigância de má-fé, embora a autora/embargada alegue que não 

havia detectado os pagamentos realizados por falha em seus sistemas, é 

inquestionável que demandou em juízo por d´vida quase integralmente 

paga. Além disso não impugnou a demonstração da ré/embargante de que 

os boletos relativos às notas fiscais tinham ordem de protesto imediato em 

caso de não pagamento e, portanto, não tendo sido enviados a protesto 

pelo banco cessionário dos boletos, deveria ter averiguado o seu 

pagamento. O artigo 702 do CPC, §10, dispõe que: § 10. O juiz condenará 

o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao 

pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor 

da causa. Deve, pois, ser acolhido o pedido de condenação em multa. 

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os embargos monitórios, para 

DECLARAR que o débito da ré/embargada nestes autos é de R$ 435,92, 

em data de 17/12/2012, o qual corrigido até a data de 09/05/2018 importa 

em R$ 604,94 . Tendo em vista que em 09/05/2018 houve o depósito nos 

autos do valor de R$ 435,92, o valor devido pela ré/embargada é de R$ 

169,02, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a partir de 10/05/2018, dia seguinte ao 

depósito judicial. Condeno a autora/embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa. Condeno a autora/embargada ao pagamento de 

multa em razão da cobrança indevida, nos termos do art. 702, §10 do CPC, 

a qual fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Autorizo a 

expedição de alvará em favor da empresa autora/embargada, relativo ao 

valor depositado nos autos, na forma total com rendimentos. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033483-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA SANTA ARRUDA MACIEL DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA 

SANTA ARRUDA MACIEL DA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Aponta a parte autora que é 

titular da Unidade Consumidora (UC 6/1347304-6) e que seu consumo 

médio mensal equivale a R$150,00 (cento e cinquenta reais). Ocorre que 

em julho de 2018 a fatura referente ao mês foi de R$789,99 (setecentos e 

oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), que a autora pagou de 

boa-fé. Em seguida, no mesmo mês a autora conta que recebeu outra 

fatura, no valor de R$ 576,15 (quinhentos e setenta e seis reais e quinze 

centavos), referente à recuperação de consumo. Alega que tal cobrança 

é ilícita, pois está em dia com todos os pagamentos. Assim, pugnou pela 

concessão de tutela de urgência, para determinar que a requerida se 

abstenha de suspender o serviço de energia para a sua unidade 

consumidora, em virtude do não pagamento da fatura objeto da presente 

demanda. Ao final, pleiteou a procedência dos pedidos iniciais, para (i) 

declarar a inexistência do débito noticiado na fatura impugnada; e (ii) 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A 

tutela de urgência foi concedida no Id. 15897748. A requerida apresentou 

contestação no Id. 17722678, defendendo, em síntese, a legitimidade da 

cobrança dos valores, diante da irregularidade encontrada nas 

instalações elétricas da unidade consumidora do autor, a qual foi 

fotografada. Afirma, ainda, que cumpriu as determinações da Resolução 

nº 414/10 da ANEEL, pois notificou o requerente de todo o procedimento 

até então adotado, bem como das constatações do registro fotográfico. 

Requer, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação no Id. 18214356. A parte ré pleiteou pelo julgamento 

antecipado do mérito, enquanto a autora nada manifestou, conforme 

certidão de Id. 18695490. Vieram-me os autos conclusos. É relatório. 

Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. No caso, cinge a questão acerca da 

ilicitude da cobrança da fatura de recuperação de energia, no valor de R$ 

576,15 (quinhentos e setenta e seis reais e quinze centavos), referente 

ao mês de julho de 2018 (Id. 15729869). O autor alega que a referida 

fatura amparada na suposta irregularidade descoberta em sua medidor, 

cujo Termo de Ocorrência e Inspeção e respectiva penalidade foram 

realizadas de forma unilateral. Neste particular, razão lhe assiste. Isso 

porque, em que pese a requerida afirmar que cumpriu as determinações 

da Resolução nº 414/10 da ANEEL, não trouxe nenhum elemento apto a 
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comprovar que notificou o requerente de todo o procedimento até então 

adotado, bem como das constatações do registro fotográfico. Da análise 

dos autos, verifica-se que a requerida promoveu, em 30/05/2018, 

inspeção na unidade consumidora do requerente, vindo a constatar 

irregularidade na instalação elétrica do imóvel, conforme Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI nº 663542, o qual, todavia, não foi assinado 

pelo requerente (Id. 17722679). Ademais, o protocolo anexado no Id. 

17723098, informa apenas o recebimento da Carta de Recuperação de 

Consumo, nada dizendo a respeito do TOI. Desta forma, constata-se que 

não foi garantido ao autor o direito ao contraditório e à ampla defesa, pois 

este não foi notificado (i) da ocorrência apresentada em sua unidade 

consumidora; (ii) do recebimento de cópia do TOI; (iii) da possibilidade de 

cobrança de eventuais diferenças, de acordo com a Resolução da ANEEL 

nº 414/2010; e (iv) da possibilidade de defesa na forma da legislação 

vigente. Assim, mostra-se insubsistente o procedimento administrativo que 

resultou na cobrança da fatura objeto da presente demanda, porquanto 

não foi observada a legislação aplicável à espécie. Logo, a parte ré não 

se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, 

do Código de Processo Civil, merecendo ser julgado procedente a 

pretensão inicial, neste ponto, para declarar a inexistência do débito 

noticiado na fatura de recuperação de consumo de energia cobrada no 

mês de janeiro de 2017. Por fim, em relação aos danos morais, verifica-se 

que estes não restaram configurados. Isso porque, o fornecimento de 

energia elétrica para a unidade consumidora em questão não foi 

suspenso, e a mera cobrança de valores acima do real consumo não é 

apta a atingir a honra e a imagem do autor, de modo a ofender a sua 

dignidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para declarar 

a inexistência do débito de R$ 576,15 (quinhentos e setenta e seis reais e 

quinze centavos), noticiado na fatura de recuperação de consumo de 

energia cobrada no mês de julho de 2018. Torno definitiva a tutela de 

urgência concedida no Id. 15897748. Ante a sucumbência recíproca, 

condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, nos termos do 

artigo 86 do CPC/2015. Quanto aos honorários advocatícios fixo em 10% 

sobre o valor da causa, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da 

outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do 

CPC/2015), devendo ser observadas, em relação ao autor, as disposições 

do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser beneficiário da justiça gratuita. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas às formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034315-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELTO CRISTINO DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1034315-67.2019.8.11.0041 AUTOR: 

JOELTO CRISTINO DE SOUZA E SILVA REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGURO A parte requerida interpôs EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO no id. 28918438. Aponta a embargante que a decisão foi 

OMISSA quanto ao pagamento administrativo realizado, pois trata de 

pedido de complementação por invalidez permanente. Pretende seja 

atribuído efeitos infringentes aos embargos de forma a reduzir o valor 

pago administrativamente. Contrarrazões no id. 29248991. DECIDO. 

Conheço dos embargos porquanto cabíveis e tempestivos. A hipótese 

desafia o acolhimento do aclaratórios. Com razão o embargante. Deveras, 

a autora busca o recebimento de complementação do valor da indenização 

por invalidez permanente, prevista na Lei nº 6.194/74, que regulamenta o 

seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores 

de via terrestre. Conforme a perícia, houve a conclusão que o autor 

apresenta invalidez permanente, que totalizou em R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), e pelo fato de já ter recebido uma parte 

administrativamente no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme afirmado pela 

parte embargada, deverá ser abatido. Diante do exposto, ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela ré, sanando a omissão, 

apenas para que a parte dispositiva da sentença de id.28581360 passe a 

ter a seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (29/03/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.” Ficam mantidos todos os demais termos da sentença. 

Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036052-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RENAN LOPES SAIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036052-42.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro o 

pedido de chamamento do feito à ordem para a reabertura da instrução, 

eis que já foi proferida sentença, não tendo a ré interposto o adequado 

recurso. Intime-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041663-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA OAB - MT9331-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA (REQUERIDO)

P MENDES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

EUCLIDES JOAO ENZWEILER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1041663-39.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar endereço 

completo da parte ré, indicando todos os dados necessários à expedição 

da carta de citação. Cuiabá, 20 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1022388-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA GOMES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA FATIMA GOMES LEITE (REU)
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NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE (REU)

WENDER MOISES GOMES LEITE (REU)

HUDSON NATANAEL GOMES LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022388-07.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cuiabá, 20 de abril 

de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1022388-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA GOMES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA OAB - SP82185-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA FATIMA GOMES LEITE (REU)

NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE (REU)

WENDER MOISES GOMES LEITE (REU)

HUDSON NATANAEL GOMES LEITE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA OAB - MT23448/O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022388-07.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cuiabá, 20 de abril 

de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033231-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. K. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. I. L. (REU)

F. S. O. D. B. L. (REU)

P. C. D. S. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033231-31.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 21 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005654-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO LINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005654-44.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao autor – art. 98, CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação. Nesse caso, de prorrogação da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do 

ato apenas retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção 

de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo 

juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo pedido das 

partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável e 

competindo as partes empreenderem esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 20 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028943-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENECOL ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA FREITAS NEVES OAB - GO45774 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028943-74.2018.8.11.0041 DESPACHO Extrai-se 

dos autos que a ré foi citada após a audiência de conciliação designada 

com fundamento no art. 334, CPC e, por esta razão, requer a designação 

de nova data para o ato. Entretanto, diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavírus – que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o Teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo 

quando a situação será normalizada e designar uma data de audiência 

para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior redesignação. 

Nesse caso, de prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do ato retardará ainda 
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mais o andamento do processo. Posto isto, considerando que a ré já 

constituiu advogado nos autos, determino sua intimação para o 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Registro que a promoção de acordo pode e deve ser 

facilitada em qualquer fase processual pelo juízo. Desta feita, havendo 

pedido das partes a audiência de conciliação poderá ser designada em 

outro momento. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031808-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA RODRIGUES PARABA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031808-07.2017.8.11.0041 DESPACHO Diante da 

apresentação do substabelecimento (Id 30832586), bem como dos 

poderes conferidos pela autora ao seu patrono (Id 10273799), DEFIRO o 

levantamento do valor judicialmente depositado pela executada, eis que 

incontroverso. Expeça-se o competente alvará, conforme solicitado. Após, 

ao contador judicial. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1040788-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MAYCO DE FIGUEIREDO MARTINS (AUTOR(A))

VACY SANTOS DA SILVA FILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ruy Nogeira Barbosa (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040788-06.2018.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de usucapião proposta por Vacy Santos da Silva Filha e Marcos 

Mayco de Figueiredo Martins em desfavor de Ruy Nogueira Barbosa. 

Infere-se dos autos que o Juízo da 7ª Vara Cível declinou da competência 

para apreciar e julgar este feito, haja vista a tramitação anterior dos autos 

de usucapião de n. 31475-53.2009.811.0041 - código 397953 neste Juízo, 

o qual foi extinto sem resolução de mérito. Verifica-se, ainda, a existência 

de conexão destes autos com o cumprimento de sentença n. 

10523-19.2010.811.0041 - código 429224, também em trâmite neste Juízo. 

No referido feito, foi determinada a expedição de mandado de imissão de 

posse, uma vez que indeferido o pedido de tutela provisória de urgência 

dos autores. Feitas estas considerações e, a fim de evitar futura alegação 

de cerceamento de defesa, bem como visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, determino a intimação das 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas 

pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006027-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO RODRIGUES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006027-75.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao autor – art. 98, CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação. Nesse caso, de prorrogação da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do 

ato apenas retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção 

de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo 

juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo pedido das 

partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável e 

competindo as partes empreenderem esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006220-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006220-90.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao autor – art. 98, CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação. Nesse caso, de prorrogação da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do 

ato apenas retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção 

de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo 

juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo pedido das 

partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável e 
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competindo as partes empreenderem esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006375-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR TAVARES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006375-93.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao autor – art. 98, CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação. Nesse caso, de prorrogação da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do 

ato apenas retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção 

de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo 

juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo pedido das 

partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável e 

competindo as partes empreenderem esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039473-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039473-06.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora – art. 98, CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação. Nesse caso, de prorrogação da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do 

ato apenas retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção 

de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo 

juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo pedido das 

partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável e 

competindo as partes empreenderem esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 21 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002821-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO PEREIRA CRISOSTOMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006220-90.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor 

(art. 98, CPC). Em razão da conexão, associe-se aos autos de n. 

1040074-12.2019.8.11.0041. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, 

de prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024941-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1024941-27.2019.8.11.0041 DESPACHO O autor 

deverá protocolizar a petição e inicial na sequência por ele indicada na 

petição constante do Id n. 25155817, no prazo legal, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001449-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS ARRUDA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA CAROLINA DE ARRUDA COSTA DANTAS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANA PAULA DE ARRUDA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIA DILMA L (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001449-69.2020.8.11.0041 DESPACHO Ana 

Carolina de Arruda Costa Dantas, Luiz Carlos de Arruda Costa e Ana 

Paula de Arruda Costa ajuizaram ação de obrigação de não fazer em 

desfavor de Antonia Dilma L., em que requerem que a ré não venda o 

imóvel indicado na petição inicial sem o devido consentimento. Os autores 

alegam que o imóvel é objeto de herança deixado pelo genitor, falecido em 

1999. Entretanto, o documento constante do Id n. 27977820 indica que o 

proprietário do imóvel é a COHAB/MT. Também não há a juntada da 

Certidão de Óbito do genitor dos autores, tampouco informações acerca 

do ajuizamento da ação de inventário. Por fim, nota-se que a petição inicial 

não esclarece os fatos de forma satisfatória, deixando de narrar, por 

exemplo, a origem da posse da ré no referido bem. À par destas 

considerações, determino que os autores promovam a emenda à petição 

inicial, a fim de cumprir os requisitos previstos nos artigos 319 e 320, do 

Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Em igual prazo, deverão os autores apresentarem 

documento idôneo que comprove a alegada ausência de condições 

financeiras para efetuar o pagamento das custas judiciais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002197-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL MULTIMODAL BRASIL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT15463-O (ADVOGADO(A))

VENANCIO NETO FRANCISCO DA SILVA OAB - 451.970.081-72 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1002197-04.2020.8.11.0041 DESPACHO A empresa 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para 

emendar a inicial no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Em igual prazo, poderá a 

empresa autora comprovar o recolhimento das custas judiciais. Desde já, 

faculto que o pagamento das custas judiciais seja feito em 06 (seis) 

parcelas iguais e sucessivas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1062130-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CESARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS OAB - MT12803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1062130-39.2019.8.11.0041 DESPACHO Ante os 

documentos apresentados, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao 

autor (art. 98, CPC). Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – 

Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO do réu 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054819-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1057546-26.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita ao autor (art. 98, CPC). Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação. Nesse caso, de prorrogação da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do 

ato apenas retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção 

de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo 

juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo pedido das 

partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável e 

competindo as partes empreenderem esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO do réu para oferecimento de defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Sem prejuízo da determinação acima, o autor 
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deverá apresentar documento de identificação legível, haja vista que o 

apresentado no Id n. 26398816 não possibilita sua adequada identificação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002813-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE SOUZA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002813-76.2020.811.0041 DESPACHO Cite-se a 

parte executada para pagar a dívida em 03 (três) dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005036-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEISIANE COSTA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005036-02.2020.8.11.0041 DESPACHO A autora foi 

intimada para emendar a inicial para: 1) comprovar a alegada 

hipossuficiência; e 2) apresentar cópia do Boletim de Ocorrência. Nota-se 

que a autora cumpriu apenas o item 1. Assim, intime-se para cumprimento 

integral da determinação, devendo apresentar cópia do Boletim que lavrou 

o acidente de trânsito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005221-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUCAS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005221-40.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor 

(art. 98, CPC). Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005231-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUELYS ANDRE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005231-84.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor 

(art. 98, CPC). Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004986-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004986-73.2020.8.11.0041 DESPACHO A petição 

inicial relata que o autor Sebastião Edson de Almeida sofreu acidente de 

trânsito em 18/09/2019, no entanto, a fim de comprovar o sinistro, 

apresenta Boletim de Ocorrência que lavra acidente de trânsito com a 

vítima Sebastião Lobo de Almeida, em 17/10/2019 (Id 28930472). Intimado 

para corrigir o equívoco, o autor apresentou Boletim de Ocorrência 

conforme Id n. 29379919, o qual narra acidente de trânsito em 09/09/2019, 

tendo como vítima Sebastião Dias da Silva, cujo CPF diverge do autor. 

Posto isto, determino nova intimação do autor para apresentar o 

documento correto no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005262-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FONTES NOSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005262-07.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro a emenda à inicial e os benefícios da Justiça 

Gratuita ao autor (art. 98, CPC). Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, 

de prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050821-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR (AUTOR(A))

KASSIA REGINA MASSON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DOUGLAS GOMES CLEMENTE OAB - GO42451 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO NAZARE PEREIRA DA SILVA (REU)

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (REU)

JOSE CHARBEL MALOUF (REU)

ADEMIR DE CAMPOS MARTINS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1050821-21.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à ordem judicial ID 

27466371, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para recolher as custas judiciais, conforme 

orientações contidas no documento de ID 30066960, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037403-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMARA THALIERY DOS SANTOS OAB - MT18360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEZIA PANMILA XAVIER DE ARRUDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037403-16.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de aditamento da inicial, sendo desnecessária a concordância da 

ré, eis que não houve a sua citação. Cite-se a ré no endereço informado 

para, querendo, oferecer defesa no prazo legal. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013019-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI & CIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT9373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D'OVOS TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013019-86.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro o 

aditamento à inicial, conforme requerido no Id 29892287. Promova-se a 

retificação do polo passivo. Em atenção ao princípio da cooperação, 

realizei a busca dos endereços tanto no sistema Infojud, quanto no SIEL, 

tendo logrado êxito em encontrar somente o endereço de Diego Gomes da 

Silva (comprovantes em anexo). Cite-se Diego Gomes da Silva. Quanto 

aos demais, manifeste-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005372-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES VINICIO PEIXINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005372-06.2020.8.11.0041 DESPACHO O autor foi 

intimado para apresentar versão legível dos documentos médicos, 

juntados no Id n. 29005455, contudo, apresentou outros documentos 

(procuração, CTPS e comprovante de endereço). Assim, determino que o 

autor seja novamente intimado para apresentar os documentos conforme 

solicitado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004663-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELLY FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004663-68.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor 

(art. 98, CPC). Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004764-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004764-08.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor 

(art. 98, CPC). Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004818-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004818-71.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora (art. 98, CPC). Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação. Nesse caso, de prorrogação da situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do 

ato apenas retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção 

de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo 

juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo pedido das 

partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável e 

competindo as partes empreenderem esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar data 

para a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033612-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER RIBEIRO SIMOES - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033612-39.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005230-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005230-02.2020.8.11.0041 DESPACHO Esta ação 

de indenização com pedido de danos morais e materiais possui mesma 

causa de pedir da ação n. 1023536-87.2018.8.11.0041, também em trâmite 

neste Juízo. Todavia, os pedidos das mesmas divergem ao passo que 

nesta há pedido de exclusão do nome do autor dos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito. Em que pese o pedido formulado, o autor 

não apresentou comprovante de que seu nome se encontra restrito por 

determinação da ré. Posto isto, intime-se o autor para apresentar extrato 

do Serasa/SPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Promova-se a associação das ações, eis que conexas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047504-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. LEMOS EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE APARECIDA LUZ PADILHA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1047504-15.2019.8.11.0041 DECISÃO Nos termos do 

art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, defiro o pedido formulado pela 

parte autora para que o recolhimento das custas judiciais seja feito em 06 

(seis) parcelas mensais e sucessivas. Advirto que caberá à autora 

comprovar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 05 (cinco) dias, 

e das demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente, sendo que o 

inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC. 

Comprovado o recolhimento da primeira parcela das custas judiciais, 

venham os autos imediatamente conclusos para análise do pedido liminar. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010203-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON FIGUEIREDO LEITE (AUTOR)

ELIANE DE FIGUEIREDO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT12869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010203-97.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro a 

emenda à inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita aos autores 

(art. 98, CPC). Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Considerando que a ré Samsung Eletrônica da Amazonia 

Ltda. apresentou contestação espontaneamente no Id n. 31266795, 

desnecessária sua citação. Posto isto, cite-se apenas a Novo Mundo que, 

apesar de ter constituído advogado, não outorgou poderes para receber 

citação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004329-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO EMANOEL FERNANDES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004329-34.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor 

(art. 98, CPC). Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010745-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADALI APARECIDA LOPES SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BARBOSA (EXECUTADO)
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JACKELINE BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010745-52.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro o 

pedido de reconsideração formulado na petição de ID 19469424, eis que 

esta execução está embasada em crédito documental decorrente de 

aluguel de imóvel. Citem-se os executados para pagar a dívida, no prazo 

de três dias, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de 

integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária 

será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens, lavrando-se auto, com a intimação do executado (art. 829, § 

1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos 

embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá o executado requerer o parcelamento do restante em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004796-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON CLEBER SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004796-13.2020.8.11.0041 DESPACHO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico o interesse da 

prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor 

(art. 98, CPC). Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003152-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO HENRIQUE PREVIDE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA PARANHOS DELFRARO OAB - SP319036 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

FELIPE AUGUSTO FARIA CANDIDO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003152-69.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Sobre a 

petição de ID 22045014, intime-se o réu para que se manifeste, em 15 

(quinze) dias. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017151-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO PIRES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IR NEGOCIOS AUTOMOTIVOS E IMOBILIARIOS EIRELI - ME (REU)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REU)

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REU)

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017151-55.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reparação por dano matrial e moral proposta por VALDIVINO 

PIRES DE JESUS em face de IR NEGOCIOS AUTOMOTIVOS E 

IMOBILIARIOS EIRELI - ME, KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA, IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, 

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA. De início, defiro os benefícios 

da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do 

CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017215-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017215-65.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 
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de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT - DAMS em que a 

parte autora informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao 

protocolo do prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a 

possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, na pauta de audiências para tentativa de 

conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 

139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de 

defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 

do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017295-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGILMA GOMES PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017295-29.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017303-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACARIO MACIEL CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017303-06.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017337-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULCIMARA AURELINA DA COSTA CAMPOS OAB - 002.109.751-80 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017337-78.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por G. V. D. C. A., representada por sua genitora JULCIMARA AURELINA 

DA COSTA CAMPOS, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 
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a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042084-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO ANDERSON CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO OAB - MT16252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1042084-63.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017352-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSEMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017352-47.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por MARIA ROSEMAR DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017377-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ANTONIO PEGORARO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017377-60.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1031581-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELAIR TEREZA SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA SALVADOR OAB - MT15785-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031581-46.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão retro, intime-se a autora pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. Cuiabá/MT, 22 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017393-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. D. S. B. O. (AUTOR(A))

APARECIDA ESTELA DA SILVA BENITES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017393-14.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que figura no polo 

ativo menor relativamente incapaz, caso em que o menor deve ser 

assistido em Juízo. Assim, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial juntando aos autos procuração válida devidamente 

assinada pelo assistido e pelo assistente. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017470-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA XAVIER DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017470-23.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ROSA XAVIER DE LIMA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017476-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO ALMEIDA DA SILVA BREJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017476-30.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por GENILDO ALMEIDA DA SILVA BREJO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017494-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON PEREIRA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017494-51.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que a parte autora 

informa que a seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do 

prévio requerimento administrativo. Assim, verifico a possibilidade da 

prestação jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência 
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judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017520-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL UMBERTO CARLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017520-49.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido 

benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para 

emendar sua inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada 

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos 

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013256-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBUKO SONIA NAKANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013256-57.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 

252, do CPC dispõe que: “Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.” 

Havendo a suspeita de ocultação, deverá o oficial de justiça responsável 

certificar as razões que o levaram a crer na existência de tentativa de 

frustração da citação por parte do citando, sendo que a mera não 

localização não caracteriza, por si só, a ocultação. Verifico dos autos que 

por duas vezes o oficial de justiça tentou efetivar a citação do executado, 

todavia, sem êxito, sendo certo que em nenhuma das certidões há a 

alegação que caracterize a tentativa de ocultação, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de citação por hora certa formulado na petição de ID 

28987681. Promova-se a citação do executado. Defiro o pedido de 

expedição da certidão prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1032034-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE BRAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032034-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão retro, intime-se a autora pessoalmente para requerer o que de 

direito, em 05 dias, pena de extinção. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020821-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALADIAH GONDIM BANDEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL FERNANDES FABRINI OAB - MT6667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R O ALVES - ME (REU)

DITALIA MOVEIS INDUSTRIAL LTDA (REU)

JOSE GIVALDO DOS SANTOS (REU)

AGILE COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT15618-O (ADVOGADO(A))

GABRIELLE TESSER GUGEL OAB - RS83212 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020821-09.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Até a 

presente data não há notícias quanto a efetiva citação da ré Agile 

Comércio de Móveis Planejados Ltda. - ME. Assim, promova-se a citação 

da ré para, querendo, oferecer defesa no prazo legal. Após, havendo 

contestação, intime-se a autora para impugnar a contestação. Decorrido o 

prazo e inexistindo peça contestatória, certifique-se e concluso. Certifique 

se a ré R. O. Alves ME ofereceu defesa tempestivamente. Expeça-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020999-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PEREIRA MACEDO FALCAO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020999-55.2017.8.11.0041 Vistos . Trata-se de 

cumprimento de sentença requerido por MONICA PEREIRA MACEDO 

FALCAO FERREIRA em face de IUNI EDUCACIONAL S/A.. Assim, 

promovam-se as devidas anotações no sistema. Intimem-se os devedores, 

através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 
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15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do NCPC), efetuando o pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Não 

ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa 

de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 

1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC). Por fim, se os devedores não efetuarem tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do 

NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que os executados, independente de penhora ou nova intimação, 

apresentem querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma 

prevista no art. 525 do NCPC. Decorrido o prazo sem comprovação do 

pagamento voluntário do débito, e caso haja pedido de bloqueio de valores 

por meio do sistema Bacenjud, apresente o exequente planilha atualizada, 

devendo incluir multa e os honorários acima arbitrados, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REU)

AMP INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIRO LOPES DIAS OAB - SP158707 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000290-96.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante do 

princípio do contraditório, intimem-se as partes rés para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestem quanto à petição de ID 17442896. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041379-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDAS CAMARGO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO OAB - MT16362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

SEMENTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041379-65.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência 

de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. Cite-se a ré por 

oficial de justiça, como requerido (ID 24107429), para oferecimento de 

defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036748-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036748-78.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cite-se 

nos endereços informados, como requerido (ID 23140539). Expeça-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017142-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI OAB - MT24754/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1017142-98.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018724-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAILDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018724-02.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 
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ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019393-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA DE LIMA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1019393-55.2018.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da não-surpresa e da 

colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 

(quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 

(quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias 

admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019569-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY DE ALMEIDA PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019569-97.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Requisite-se ao perito os esclarecimentos dos pontos arguidos pela autora 

ao ID 27637058. Após, dê-se vistas às partes para manifestação. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020344-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYLA DAYDRE PINHO DE SOUZA COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020344-49.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Requisite-se ao perito o esclarecimento dos pontos arguidos ao ID 

27661819. Após, dê-se vistas às partes para manifestação. Cuiabá/MT, 

22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027733-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FIGUEIREDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027733-22.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 15/12/2017 às 09:45 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 4 de setembro de 2017 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020104-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELA LINA DA SILVA (AUTOR(A))

J. A. D. S. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020104-60.2018.8.11.0041 Vistos e etc. 

Requisite-se ao perito o esclarecimentos dos pontos arguidos pela autora 

ao ID 27656544. Após, dê-se vistas às partes para manifestação. 

Havendo interesse de menor na causa, dê-se vistas ao Ministério Público. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023287-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA DE SOUSA MORAES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023287-10.2016.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte requerida para que, no prazo de 05 dias, apresente nos autos o 

comprovante de pagamento da guia juntada em id 26723329 no valor de 

R$ 15369,85,pois não foi possível solicitar a vinculação do valor aos 

autos. Cuiabá, 22 de abril de 2020. RUBIA GRACIELA DE MORAIS 

CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028369-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIL PEREIRA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028369-85.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento ao despacho de ID 

24788338 impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação das partes para manifestarem sobre a petição de proposta de 

honorários periciais de ID 29263509, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 

22 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011253-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE SIMPLICIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011253-95.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/08/2019 às 11:28 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 01 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010838-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDIANE SANTOS DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010838-15.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/08/2019 às 09:52 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 01 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010933-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010933-45.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/08/2019 às 10:24 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 
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dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 01 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011951-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011951-04.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/08/2019 às 08:32 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 01 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010878-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILTON DE MORAIS PEDROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010878-94.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/08/2019 às 10:08 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 01 de abril de 2019 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043017-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALYSSON BASTOS DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043017-02.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Cite-se o réu no endereço encontrado. Ciência à 

autora. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 22 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010756-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (EXEQUENTE)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (EXEQUENTE)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHIQUETOSA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 

(EXECUTADO)

ALUISIO TENORIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010756-47.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 22 

de abril de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1143851 Nr: 29080-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIANA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS 

ESPECIALIZADOS LTDA EPP, CARLOS AUGUSTO CARRETONI VAZ, CAIO 
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VELLOSO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:666.7

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAINA MIRANDA DE 

ALCANTARA - OAB:15783

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/08/2020, às 

14:00 horas, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal dos 

representantes da ré e procedida a oitiva das testemunhas, que deverão 

ser arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 357, §4º, CPC).Registro 

que “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo” (art. 455 do CPC).Intimem-se 

pessoalmente os representantes legais da ré, para comparecer à 

audiência e prestar depoimento, sob pena de confissão.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010227-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VA SUPERMERCADO DE ALIMENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT8455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única 1010227-96.2018.811.0041 DECISÃO V. A. 

Supermercado de Alimentos Ltda. propôs ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c antecipação de tutela em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas. Narra a 

inicial que a autora era locatária do imóvel localizado na Avenida G, n. 01, 

Quadra 94, 3ª Etapa, Bairro CPA IV, na cidade de Cuiabá/MT, de 

propriedade do Sr. André Luiz Piran e, por conta disso transferiu a 

Unidade Consumidora n. 6/227445-4 para o seu nome. Durante todo o 

tempo em que permaneceu no imóvel cumpriu com suas obrigações 

perante a fornecedora de energia. Informa que em 23/09/2013 vendeu 

suas instalações e produtos para o Supermercado Maná, que a partir de 

então passou a ser a locatária do imóvel. Relata que para sua surpresa e 

desespero, no mês de agosto de 2018 seus fornecedores começaram a 

cortar as linhas de crédito para aquisição de produtos, ao argumento de 

que seu nome estava negativado por dívidas junto à ré. Com estranheza, 

já que todas as contas são pagas rigorosamente em dia, compareceu na 

sede da ré e pôde constatar que de fato haviam vários débitos em seu 

nome. Certa de que não é devedora da ré, pugna pela concessão da 

antecipação de tutela para determinar que a ré promova a imediata 

exclusão de seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Determinada a emenda à inicial, a autora manifestou conforme petição 

constante do Id n. 13296168. É o relatório. Decido. A autora pretende a 

concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, para determinar que a ré promova a imediata exclusão de 

seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, 

intimada para emendar a inicial e comprovar que seu nome se encontrava 

inserido em referidos bancos de dados por determinação da ré, a autora 

não apresentou os documentos necessários. Logo, nesta análise de 

cognição sumária falta comprovação de elementos que evidenciem o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que 

embora a autora comprove a cobrança de débitos, não trouxe aos autos 

comprovante de que seu nome está incluso no Serasa/SPC ou outros 

órgãos de mesma natureza. Posto isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da ré 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009640-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALOIZIO JOSE FERREIRA MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009640-94.2018.811.0041 DECISÃO Prime 

Incorporações e Construções Ltda. ajuizou esta ação monitória com 

pedido de urgência de natureza cautelar incidental em desfavor de Aloizio 

José Ferreira Miranda, ambos qualificados nos autos. Relata a inicial que o 

réu celebrou contrato de financiamento bancário com a Caixa Econômica 

Federal em 30/11/2011, no qual a autora figurou como interveniente 

garantidora/fiadora. Como o réu não efetuou o pagamento dos encargos 

de sua responsabilidade, tais valores foram debitados na conta corrente 

da autora. Referidos valores, atualizados, importam R$ 16.964,99. Diante 

disso, postula a concessão de liminar para determinar a indisponibilidade 

dos direitos decorrentes do contrato de financiamento do imóvel, 

constituído pelo apartamento n. 102, Bloco A, Condomínio Parque Chapada 

Imperial. Requer a citação do réu para efetuar o pagamento da importância 

no prazo de 15 dias. É o relatório. Decido. Para conceder a pretensão 

almejada pela autora, faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um 

não ilide a necessidade de demonstração do outro. Segundo consta dos 

autos, a autora assinou o contrato de financiamento formalizado entre o 

réu a Caixa Econômica Federal como interveniente construtora e 

incorporadora/fiadora, arcando com o pagamento de encargos assumidos 

e não adimplidos pelo réu. O contrato é de 30 de novembro de 2011 e as 

parcelas supostamente inadimplidas pelo réu são dos anos de 2013 e 

2014, não havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

que justifique a indisponibilidade do bem conforme pretendido. Ademais, 

revela-se prudente aguardar a formação do contraditório, pois, conforme 

é notoriamente cediço, o costumeiro atraso na entrega dos imóveis 

adquiridos na planta por parte das construtoras e incorporadores têm feito 

com que muitos adquirentes deixem de efetuar o pagamento de alguns 

encargos contratuais, como por exemplo, dos juros de evolução de obra. 

À par disto e, considerando a análise perfunctória, não vislumbro nos 

autos demonstração de que a espera pelo contraditório acarretará perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo o pedido liminar 

ser indeferido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS 

APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 

CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se condiciona à 

existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui outros 

apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são originários 

de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a 
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concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) Posto isto, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, 

de prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO do réu 

para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017223-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFTE CARNEIRO FAGUNDES DA SILVA OAB - PR34820 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE GASPAROTTO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017223-42.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação monitória endereçada a uma das Varas Cíveis da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, todavia, os autos foram distribuídos para esta 5ª 

Vara Cível de Cuiabá/MT. Assim, sem mais delongas, declino a 

competência para uma das Varas Cíveis de Tangará da Serra, para 

processar e julgar esta ação monitória. Redistribua-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022432-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DE BARROS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAIC JOSE TAVARES MODESTO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022432-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Intime-se o autor para requerer o que de direito, 

em 05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 22 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004845-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS OAB - MT3825-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR JUNQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004845-88.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Cumpra-se no endereço encontrado, em anexo.. 

Preste as informações solicitadas pelo do Ofício n. 1926/2019. 

Desentranhem-se os documentos de ID 28236836, eis que são estranhos 

aos autos. Ciência ao exequente. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1043690-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI MARTINS RIBEIRO CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE PAULA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043690-29.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Cite-se o réu nos endereços encontrados. Ciência 

à autora. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 22 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006763-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA MAQUINAS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO GARCIA OAB - MT12339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABINEY JUNIO DA SILVA (REU)

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

FRANCISCO JOSE DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006763-98.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Intime-se a autora para requer o que de direito, em 

05 (cinco) dias. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 22 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000050-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUTH CANDIDA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000050-10.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

requereu a citação do réu por edital, entretanto, não é o caso de 

deferimento. Conforme se vislumbra da correspondência devolvida (ID 
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13837643), a citação não foi efetivada em razão de o endereço informado 

estar incompleto, eis que não consta o número do imóvel. Assim, procedi a 

busca de endereço do réu, conforme comprovante anexo. Cite-se o réu 

no endereço encontrado. Ciência à autora. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040889-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELO E PAULETTI LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040889-43.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Cite-se a ré no endereço encontrado. Ciência à 

autora. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 22 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035059-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA REY CARVALHO OAB - MT12590-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CATERINE GONCALES (REU)

EUDES TREW DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035059-33.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

busca de endereço junto aos órgãos conveniados ao TJMT. Segue o 

comprovante da busca. Citem-se os réus no endereço encontrado. 

Ciência à autora. Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá/MT, 22 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035364-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIMAR BARRETO SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA OAB - MT10464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035364-17.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais 

e pedido de tutela antecipada ajuizada por Radar da Amazônia Engenharia 

e Processamento Ltda em face de Gramarca Veículo Ltda e General 

Motors do Brasil Ltda, todas qualificadas e representadas nos autos. 

Narra a autora que em 30/06/2017 adquiriu junto à primeira ré uma 

caminhonete de marca Chevrolet, tipo Trailblazer LTZ 2.8 Ctdi, Diesel, 

Automática, Modelo e Fabricação 2018, Cor Preta, no valor de R$ 

201.567,00 (duzentos e um mil quinhentos e sessenta e sete reais) e que, 

no ato da aquisição o seu sócio proprietário foi informado pelo vendedor 

sobre as características do veículo, tais como o motor 2.8 Turbo Diesel de 

200 cv; o sistema OnStar, que oferece serviços de segurança, 

emergência, recuperação veicular e navegação; o sistema Chevrolet 

Mylink, que é a central de multimídia do veiculo, além de outros 

componentes. Contudo, afirma que o vendedor deixou de informar qual 

seria o tipo de roda e do pneu reserva de uso temporário (estepe), fato 

que caracteriza omissão, eis que a informação poderia implicar na sua 

desistência de aquisição do produto. Alega que o manual do usuário, que 

destaca a característica do pneu reserva, apenas lhe foi entregue depois 

de finalizada a compra, bem como que as rés incorreram em prática 

abusiva comercial, pois a omissão apontada fere um direito básico de 

informação ao consumidor. Salienta que passados alguns meses da 

aquisição, ao ter um dos pneus de rodagem do seu veículo furado, foi 

surpreendida ao realizar a troca e constatar que o estepe possuía 

dimensões inferiores aos das rodas originais. No dia seguinte ao ocorrido, 

se dirigiu até a concessionaria da primeira ré para exigir a substituição do 

pneu reserva por outro com as mesmas características das originais. 

Contudo, a solicitação foi negada, sob a legação que o veículo já vinha de 

fabrica com tais especificações. Ao final, pugna pela concessão da tutela 

antecipada para que as rés sejam compelidas a lhe entregarem um pneu 

reserva com as especificações 265/60 R18. No mérito, requer a 

procedência dos pedidos iniciais para que seja confirmada tutela 

antecipada, bem como que as rés sejam condenadas ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Intimada, a autora emendou a inicial (id. 10851691). A inicial foi recebida, 

oportunidade em que restou indeferido o pedido de tutela antecipada e 

designada a audiência de conciliação (id. 14717062). Realizada audiência 

de conciliação, as partes não se autocompuseram (id. 16459528). Citada, 

a primeira ré ofertou contestação, em que defendeu a improcedência dos 

pedidos iniciais, ao argumento de que as fabricantes estão autorizadas a 

equiparem os veículos com estepe de tamanho inferior aos pneus do 

veículo, eis que a sua utilização pelo consumidor se dá de forma 

temporária (id. 16518926). Citada, a segunda ré arguiu as preliminares de 

ilegitimidade ativa e passiva. no mérito, requereu a improcedência dos 

pedidos iniciais, ao argumento de que o manual do proprietário fica à 

disposição dos clientes no site da Chevrolet, bem como que consta no 

aludido documento que o pneu reserva somente deverá ser utilizado por 

curto período de tempo, e que possui dimensões e vida útil diferente dos 

pneus de rodagem de seu veículo (id. 16799691). Intimada, a autora 

deixou de impugnar as contestações (id. 21984652). Instadas as partes a 

especificarem as provas a produzir, as rés requereram o julgamento 

antecipado da lide (id. 24976897 e id. 25736367), enquanto a autora nada 

manifestou (id. 26593941). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Como visto do relatório, trata-se de ação de 

obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido 

de tutela antecipada ajuizada por Radar da Amazônia Engenharia e 

Processamento Ltda em face de Gramarca Veículo Ltda e General Motors 

do Brasil Ltda. Por oportunidade da contestação, a segunda ré arguiu a 

preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o sócio proprietário 

da ré não é parte legítima para figurar no polo ativo da lide. Contudo, 

consoante se verifica da inicial, a ação foi proposta pela empresa 

Amazônia Engenharia e Processamento Ltda, proprietária do veículo ora 

em discussão e que, portanto, é parte legítima para propor o feito. Por 

essas razões, rejeito a preliminar arguida. A segunda ré arguiu, ainda, a 

sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os fatos aduzidos na inicial 

não estão relacionada à montadora, eis que a fabricante General Motors 

do Brasil Ltda não realiza venda ou revenda de veículos. Como é cediço, a 

preliminar suscitada não deve prosperar, pois, no caso concreto, resta 

caracterizada a solidariedade de todos os integrantes da cadeia de 

consumo. Nesse sentido: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. RECURSO 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A preliminar de ilegitimidade passiva, 

suscitada pela recorrente, a toda evidência não prospera. Assim é, 

porque, entre o fabricante e a revendedora, estabelece-se, de acordo 

com o Código de Defesa do Consumidor, uma solidariedade, de modo a 
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não poder a recorrente, alegar em sua defesa, com o objetivo de se 

esquivar de sua responsabilidade, a sua ilegitimidade para figurar no pólo 

passivo da ação. Pode e deve, porque a relação que se estabeleceu foi, 

em primeiro lugar, com a requerida/recorrente. A respeitável sentença fez 

a costumeira justiça, não só no identificar a responsabilidade solidária das 

empresas requeridas, (somente a primeira requerida recorreu); também, 

no fixar o valor da condenação, que está de acordo com princípio da 

razoabilidade, com que tem sinalizado o colendo Superior Tribunal de 

Justiça. Isto porque, efetivamente, os autos bem demonstram que o 

recorrido for submetido a situação de desconforto que, em muito, 

ultrapassou os umbrais dos meros aborrecimentos. Caracterizados os 

danos morais, surge a inarredável responsabilidade das requeridas de 

pagarem indenização a esse título.” (TJMT; RCInom 4222/2009; Cuiabá; 

Turma Recursal; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg. 15/12/2009; 

DJMT 13/01/2010; Pág. 84). Sobre o assunto, o parágrafo único do artigo 

7º do Código de Defesa do Consumidor prevê que, tendo mais de um autor 

a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos. 

No mesmo sentido, dispõe o artigo 25, §§, do mesmo Diploma Legal. Assim, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Analisadas as preliminares e 

não havendo pedido de produção de outras provas além das já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide conforme 

me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), 

ambos do Código de Processo Civil. De início, consigno que a relação 

existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as 

regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a 

inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Infere-se 

dos autos que em 30/06/2017 adquiriu junto à primeira ré uma caminhonete 

de marca Chevrolet, tipo Trailblazer LTZ 2.8 Ctdi, Diesel, Automática, 

Modelo e Fabricação 2018, Cor Preta, no valor de R$ 201.567,00 

(duzentos e um mil quinhentos e sessenta e sete reais) e que, no ato da 

aquisição, o vendedor que lhe atendeu omitiu a informação de que o pneu 

reserva que acompanha o veículo seria de tamanho inferior àqueles de 

rodagem, fato que configura a falha no dever de informação. Citadas, as 

rés defendem que não há qualquer irregularidade na utilização de pneu 

reserva de tamanho inferior aos pneus de rodagem do veículo, uma vez 

que somente deverá ser utilizado por curto período de tempo. Além disso, 

argumentam que o manual do proprietário fica à disposição dos clientes no 

site da Chevrolet, e que consta no aludido documento que o pneu reserva 

somente deverá ser utilizado por curto período de tempo, e que possui 

dimensões e vida útil diferente dos pneus de rodagem de seu veículo. Com 

efeito, apesar de a relação existente entre as partes ser flagrantemente 

de consumo e estar sujeita às regras dispostas no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do ônus da prova previsto no 

art. 6º, inc. VIII, do CDC; tal inversão não dispensa a autora do ônus de 

comprovar o seu direito. Pois apesar de a norma específica (CDC) prever 

a facilitação da defesa de seus direitos em razão da hipossuficiência 

inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não a isenta 

do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, CPC), este in verbis: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito;” A jurisprudência tem decidido, reiteradamente, no sentido de 

que ao consumidor cabe a comprovação do fato constitutivo de seu 

direito. A exemplo, colaciono as ementas do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR 

DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – MUNICÍPIO DE TESOURO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS 

SERVIÇOS EM TODA REGIÃO – ALEGAÇÃO DE PERECIMENTO DE 

ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO – 

PROTOCOLO QUE NÃO SE REFEREM AO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO 

MENCIONADO NA INICIAL – REPORTAGEM QUE MENCIONA A 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS EM OUTRA LOCALIDADE – AUSÊNCIA DE 

PROVA DO PERECIMENTO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Rejeita-se a preliminar de ausência 

de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com 

clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme 

disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.A revogação da concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em 

contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o 

beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas 

processuais. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte 

promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de 

modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu 

direito, sob pena de fragilidade da relação processual.Não havendo 

comprovação da alegada interrupção dos serviços na residência da parte 

promovente, sendo o protocolo juntado relativo a data diversa da indicada 

e não havendo prova do perecimento de alimentos, deve a pretensão ser 

julgada improcedente, sobretudo quando a reportagem juntada relata a 

interrupção em localidade diversa.Não havendo prova dos elementos 

mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se 

i m p e r a t i v a . S e n t e n ç a  m a n t i d a . R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( N . U 

8010198-73.2017.8.11.0036, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019 - 

Negritei)” Acerca da obrigatoriedade do estepe, é válido destacar o que 

dispõe a Resolução nº 14/98 do Conselho Nacional de Trânsito - Contran: 

Art. 1º. Para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados 

dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo, a serem constados 

pela fiscalização e em condições de funcionamento: (...) 24) roda 

sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, 

conforme o caso. Infere-se da redação da aludida resolução que não há 

obrigatoriedade de que os veículos sejam equipados com estepes de 

mesmas dimensões das rodas de rodagem. Desse modo, tem-se que o 

veículo adquirido pela autora está de acordo com as normas do Contran. 

Além disso, é certo que as informações acerca das características e 

componentes do veículo podem ser facilmente acessadas no site do 

fabricante, de forma que não restou caracterizada, na espécie, a alegada 

falha no dever de informação por parte das rés. Ora, não é crível que a 

autora tenha adquirido veículo de elevado valor sem antes verificar as 

características de item de grande relevância para o seu uso. Assim, a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Posto isto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

improcedentes os pedidos desta ação de obrigação de fazer cumulada 

com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada 

por Radar da Amazônia Engenharia e Processamento Ltda em face de 

Gramarca Veículo Ltda e General Motors do Brasil Ltda. Custas pela 

autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC). Retifique-se o 

cadastro no feito no sistema PJE para que conste no polo ativo Radar da 

Amazônia Engenharia e Processamento Ltda. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012209-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL TADEU PIRES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CASTELO BRANCO NASCENTES COELHO CALMON OAB - 

MG105825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012209-14.2019.8.11.0041 Vistos e etc. GABRIEL 

TADEU PIRES DE ABREU desistiu do pedido de retificação de registro civil. 

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo 

diploma legal. Custas pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054911-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZOROASTRO COUTINHO NETO OAB - MS8155 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ GUILHERME BARBOSA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº. 1054911-72.2019.811.0041 DECISÃO TIS 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. impetrou mandado de segurança 

com pedido de liminar contra ato praticado pelo Superintendente do 

SEBRAE de Mato Grosso – Sr. JOSÉ GUILHERME BARBOSA RIBEIRO. 

Narra a empresa impetrante que está participando da concorrência 

SEBRAE/MT n. 07/2019, para a contratação de duas agências de 

publicidade para a prestação de serviços de natureza contínua nos 

setores de publicidade, marketing e propaganda. Realizado o julgamento 

das propostas técnicas pela subcomissão e a abertura da proposta de 

preço, a apuração do Índice Geral (IG) indicou empate ficto, uma vez que 

as propostas se encontravam no limite do intervalo de 10% previsto na Lei 

Complementar 123/2006. Como a licitante Mercatto Comunicação Integrada 

abdicou do direito de ofertar nova proposta, a impetrante ofertou nova 

proposta de preço, tendo oferecido o melhor preço. Entretanto, mesmo 

com o melhor preço, a comissão licitante não atendeu aos preceitos 

normativos, deixando de permitir que a empresa de pequeno porte fosse 

considerada vencedora, preferindo classifica-la em terceiro lugar na 

classificação geral. Informa que o recurso administrativo interposto foi 

julgado improcedente pelo Diretor Superintendente do SEBRAE/MT, 

deixando de corrigir a preferência de contratação que possuem as 

empresas de pequeno porte, ferindo seu direito líquido e certo. Postula a 

concessão de liminar para determinar a suspensão da Concorrência n. 

07/2019 ou, eventualmente, se já tiver sido adjudicada, requer a 

suspensão do contrato firmado. A 5ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública de Cuiabá, considerando o endereçamento e que a impetrada se 

trata de pessoa jurídica de direito privado, declinou da competência (Id n. 

27081043). Os autos vieram conclusos em 15/04/2020. É o relatório. 

Decido. Por esta via, pretende a impetrante assegurar direito líquido e 

certo que alega ter em relação à sua classificação no Índice Geral da 

Concorrência n. 07/2019, do SEBRAE/MT, cujo objeto é a contratação de 

duas agências para a prestação de serviços técnicos, sob demanda, de 

publicidade e propaganda, comunicação digital, em todos os meios de 

comunicação. A impetrante argumenta que depois do empate ficto, como a 

empresa Mercatto Comunicação Integrada não demonstrou interesse em 

apresentar nova proposta de preço, obteve esta chance e apresentou a 

proposta com o melhor preço. Todavia, no Índice Geral ficou classificada 

em terceiro lugar. Sustenta que a comissão licitante e o Diretor 

Superintendente do SEBRAE/MT não levaram em consideração sua 

preferência, uma vez que se trata de empresa de pequeno porte. De 

acordo com a Lei n. 12.016/2009, o objeto do mandado de segurança será 

sempre a correção de ato ou omissão da autoridade, desde que ilegal e 

ofensivo ao direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante. 

Referida Lei disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, 

disposto na Constituição Federal da República que, por sua vez, assim 

prevê: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXIX - 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;” 

(Negritei) Nota-se, portanto, que o mandado de segurança deve ser 

impetrado contra ato de autoridade pública, o que não é o caso, haja vista 

que o SEBRAE é pessoa jurídica de direito privado, não integrando a 

administração pública direta ou indireta, tampouco atua no exercício de 

atividade delegada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. SENAC. 

Impetrado o mandado de segurança, questionando a legalidade de 

cláusula do edital de concorrência para contratação de advogado que 

valorizava atividades docentes e experiência no ministrar de palestras e 

outras atividades afins, no seu devido tempo, não seria a superveniente 

ultimação do certame e mesmo a contratação do vencedor que implicaria o 

se ter como prejudicada a medida, ainda com utilidade prática, certo que 

não vencido o prazo do contrato, o qual, mais, poderá vir a ser renovado. 

Sentença que se confirma, porém, por fundamento diverso, qual seja o de 

que o ato tido como violador do direito líquido e certo do impetrante não foi 

perpetrado por quem possa ser tido como autoridade pública ou agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, assim não 

desafiando mandado de segurança. Inteligência do artigo 5º, LXIX da 

Constituição Federal. O SENAC, como integrante do chamado sistema "s", 

tem personalidade de direito privado, não integrando a administração direta 

ou a indireta, nem atuando no exercício de atividade delegada pelo poder 

público. Precedentes jurisprudenciais. Apelo não provido. (TJRS; AC 

0145021-41.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Primeira Câmara 

Cível; Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira; Julg. 27/07/2016; DJERS 

04/08/2016. Extraído Editora Magister sob n. 76013657. Negritei) Não é 

demais ressaltar, também, que o Edital previu que a concorrência teria 

como fundamento jurídico os termos do Regulamento de Licitações e de 

Contratos do Sistema SEBRAE, inexistindo notícias de impugnação aos 

seus termos. Por fim, mas não menos importante, verifica-se que a 

concorrência estabelecida foi a do tipo melhor técnica e preço, assim, o 

fato de a impetrante ter apresentado a melhor proposta de preço, por si 

só, não garante à mesma melhor classificação. À par destas 

considerações e, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c 

artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL e extingo o feito sem resolução de mérito. Sem custas e 

honorários advocatícios (Súmula n° 512 do Supremo Tribunal Federal). 

Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, 

arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014774-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR VAZ GUIMARAES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEUATE COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E SEMI-JOIAS LTDA 

ME - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014774-82.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, 

indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por Edenir Vaz Guimarães de Souza em desfavor de Beaute 

Comércio Atacadista de Cosméticos Eireli e Banco do Brasil S/A, todos 

devidamente representado nos autos. Narra a autora que em 24/05/2018 

foi surpreendida com a notificação do Cartório do 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá informando que seu nome foi levado a protesto, em decorrência da 

duplicata mercantil apresentada pelo segundo réu, tendo como sacador a 

primeira ré. Aduz que entrou em contato com a primeira ré a fim de obter 

informações acerca dos motivos que ensejaram o protesto, oportunidade 

em que foi orientada a resolver o impasse junto ao cartório. Afirma que 

contatou o referido cartório, que a informou de que o protesto foi efetuado 

em razão do pedido formulado pelos réus. Alega que não tem qualquer 

relação jurídica com os réus, de forma que o protesto lançado se revela 

indevido. Ao final, requer a concessão da tutela provisória de urgência 

para que as rés sejam compelidas a retirarem o protesto lançado em seu 

nome e, no mérito, pugna pela procedência dos pedidos iniciais para que 

seja confirmada a tutela de urgência, bem como para que as rés sejam 

condenadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Com a inicial, vieram os documentos. O 

pedido de tutela de urgência foi deferido, oportunidade em que foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita à autora e designada a 

audiência de conciliação (id. 13476299). Realizada a audiência de 

conciliação, as partes não chegaram à autocomposição (id. 14306565). 

Citado, o segundo réu ofertou contestação, em que arguiu a preliminar de 

ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, requereu 

a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de inexistência de ato 

ilícito (id. 14612948). Citada, a primeira ré também ofertou contestação, em 

que defende a existência de relação jurídica firmada pela autora, bem 

como que não houve protesto do nome da autora, mas apenas uma 

notificação de indicativo de protesto, em razão de inadimplemento de 

débito. Com esses argumentos, requereu a improcedência dos pedidos 

iniciais (id. 14715639). A autora impugnou as contestações (id. 14712521 

e id. 16389099). A autora e o réu Banco do Brasil S/A firmaram acordo (id. 
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17957494), que restou homologado (id. 22557899), tendo o feito 

prosseguido com relação à ré Beaute Comércio Atacadista de Cosméticos 

Eireli. Instadas a especificarem as provas a produzir, as partes 

requereram o julgamento antecipado da lide (id. 22614643 e id. 23365297). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Como visto do relatório, 

trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de 

fazer, indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por Edenir Vaz Guimarães de Souza em desfavor de Beaute 

Comércio Atacadista de Cosméticos Eireli. O feito comporta o julgamento 

antecipado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois verifico que há nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, 

ademais as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito. Assim, 

passo a decidir a causa conforme me permite o artigo 12, §2º, inciso VII 

(Meta 02-CNJ), do Código de Processo Civil. A relação existente entre as 

partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da 

prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Segundo consta da inicial, a 

autora afirma desconhecer a origem do débito cobrado pela ré, no valor de 

R$ 222,21 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), originário 

da duplicata mercantil emitida em 26/04/2018. Em sua defesa, a ré se 

limitou a defender a legalidade da cobrança, sem, no entanto, apresentar 

qualquer documento comprobatório de que a autora tenha firmado um 

contrato consigo. Ora, a ré não se desincumbiu de provar a legalidade da 

cobrança perpetrada, o que enseja a declaração de inexistência do débito 

objeto da duplicata em questão. De outro lado, embora não tenha logrado 

êxito em comprovar a legitimidade do débito, a ré comprovou que não 

efetuou o protesto do nome da autora, mas tão somente lhe encaminhou 

uma notificação de indicativo de protesto. Para comprovar o alegado, 

acostou à defesa a Certidão Negativa de Protesto (id. 14715640). Ora, é 

cediço que apesar de a relação existente entre as partes ser 

flagrantemente de consumo e estar sujeita às regras dispostas no Código 

de Defesa do Consumidor, inclusive, cabendo a inversão do ônus da 

prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC; tal inversão não dispensa o 

autor do ônus de comprovar o seu direito. Pois apesar de a norma 

específica (CDC) prever a facilitação da defesa de seus direitos em razão 

da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é 

relativa e não a isenta do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc. I, 

CPC), este in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito;” A jurisprudência tem decidido, 

reiteradamente, no sentido de que ao consumidor cabe a comprovação do 

fato constitutivo de seu direito. A exemplo, colaciono as ementas do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO AFASTADO - PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se pode 

entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de 

provar o fato constitutivo do seu direito, nem que a inversão do ônus da 

prova autorizada no CDC ocorra sempre de maneira automática nas 

relações de consumo. Em sendo assim, tendo o banco apresentado 

documentos suficientes que comprovam a existência da relação 

contratual, mantida a sentença de improcedência do pedido.” (Ap, 

32846/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 13/05/2014, Data da publicação no DJE 

20/05/2014 – Negritei) In casu, o documento acostado à inicial não se trata 

de protesto de dívida, mas apenas de notificação extrajudicial, insuficiente 

a gerar danos de caráter extrapatrimonial ao consumidor. Além disso, a ré 

logrou êxito em comprovar a inexistência do protesto, por meio da certidão 

negativa apresentada com a defesa. No sentido de que a mera cobrança 

indevida por si só não enseja reparação por dano moral, é o recente 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL ARBITRADO NO VALOR 

DE R$6.000,00(seis mil reais) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COBRANÇA INDEVIDA – 

INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de recurso interposto contra 

sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial. Aduz a 

Recorrente que as cobranças realizadas são lícitas, posto que, a Autora 

possui mais de uma conta em seu nome, bem como esta deixou de adimplir 

com suas obrigações. Ausência de débitos inadimplidos, cobrança 

indevida certificada, entretanto, inexiste negativação, tampouco protesto 

em nome da parte Autora, sendo assim, dano moral não configurado. 

Sentença que merece reforma, para afastar a condenação em danos 

morais, mantendo-se inalterada no que tange a inexigibilidade dos débitos 

e contratação de supostas contas. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Sentença reformada para julgar o feito improcedente. (N.U 

1001740-33.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 

05/07/2019 – Negritei)” RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGENCIA DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

– MERA COBRANÇA – AUSENCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de 

ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais. Em análise dos 

autos, verifica-se que restou demonstrado a ocorrência de cobranças por 

débitos não contratados, no importe de R$ 11.144,94 (onze mi, cento e 

quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), de forma que tal 

débito deve ser considerado indevido. No tocante ao dano moral, tenho 

que este não restou configurado, mormente quando a mera cobrança, por 

si só, não gera dever de indenizar.Com efeito, denota-se que a parte 

autora não fez prova de dano extrapatrimonial, tampouco que teve seu 

nome negativado em razão dos débitos aqui discutidos, não 

caracterizando, assim, o dano moral. Sentença mantida.Recurso 

conhecido e improvido. (N.U 1007364-73.2018.8.11.0040, TURMA 

RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado 

em 18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019 - Negritei)” A partir dessas 

premissas, a improcedência do pedido de condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. 

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação 

declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, indenização 

por danos morais com pedido de antecipação de tutela, proposta por 

Edenir Vaz Guimarães de Souza em desfavor de Beaute Comércio 

Atacadista de Cosméticos Eireli para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 222,21 (duzentos e vinte e dois reais e 

vinte e um centavos) referente à duplicata mercantil emitida em 26/04/2018 

sob o número 0000352/1. Em consequência, confirmo a decisão que 

deferiu a tutela de urgência (id. 13476299). Custas e despesas 

processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §8º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025267-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DAYSE MARIA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1025267-55.2017.811.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de cobrança proposta por Grêmio Desportivo Olavo Bilac - DGO em 

desfavor de Jane Dayse Maria de Souza, qualificados nos autos, 

objetivando o recebimento do crédito no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), referente ao inadimplemento da Confissão de Dívida e Acordo 

firmado entre as partes. Citada, a ré não compareceu à audiência de 

conciliação e nem apresentou defesa. O autor requereu a aplicação dos 

efeitos da revelia e procedência do pedido de condenação da ré ao 

pagamento da dívida (p. 12029167). É o relatório. Fundamento. Decido. 

Infere-se dos autos que, citada, a ré não apresentou defesa, razão pela 

qual decreto a sua revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. Como o feito 

prescinde da produção de provas, passo ao seu julgamento antecipado, 

conforme me permite o artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. É 

sabido que a ação de cobrança está reservada àqueles que pretendem o 

recebimento de uma dívida, que pode estar baseada em prova documental, 
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testemunhal e/ou pericial. In casu, o autor apresenta o Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida em que a ré confessa ser devedora da 

quantia de R$ 2.125,00 (dois mil cento e vinte e cinco reais), bem como um 

Termo de Acordo, no qual a ré se compromete a efetuar o pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do autor. Citada, ré permaneceu 

inerte, incidindo sobre a mesma os efeitos de presunção e veracidade dos 

fatos alegados pelo autor, no sentido de que é credor da ré da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Importante registrar que, uma vez que o 

Instrumento de Confissão de Dívida não aponta a data do vencimento, o 

mesmo deve ser considerado vencido quando de sua emissão. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARTICULAR 

DE CONFISSAO DE DIVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. NOTA 

PROMISSÓRIA SEM DATA DE VENCIMENTO. PAGAMENTO À VISTA. 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. EXISTÊNCIA 

DE VÍCIOS NO TÍTULO. IRRELEVÂNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. - Inexistindo data de vencimento no título de crédito, 

reputa-se estipulado seu pagamento à vista, salvo se avençado e 

comprovado prazo diverso. - É ônus do réu a prova da existência de fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. - Em ação de 

cobrança fundada em uma nota promissória, os juros de mora, bem como 

a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da dívida.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0313.14.027890-1/001, Relator(a): Des.(a) 

Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, 

publicação da súmula em 16/03/2018) Ademais, é certo que compete ao 

devedor comprovar que efetuou o pagamento de sua obrigação, ônus 

este do qual não se desincumbiu a ré, que preferiu permanecer inerte. A 

doutrinadora Maria Helena Diniz, ao comentar o artigo 319 e seguintes do 

Código Civil, preleciona: “Prova do pagamento. Paga a dívida, o devedor 

terá o direito de receber do credor um elemento que prove o que pagou, 

que é a quitação regular, podendo reter o pagamento, enquanto ela não 

lhe seja dada (Adcoas, n. 85.445, 1982; JB, 158:252; RJM, 25:120; RJ, 

162:81, 168:89; JTACSP, 112:135). O recibo é o instrumento 

comprobatório da quitação.” (Código Civil anotado – 13. ed. rev. aum. e 

atual. de acordo com a reforma do CPC e com o Projeto de Lei n. 276/2007 

– São Paulo: Saraiva, 2008. p. 302) Restando suficientemente comprovada 

a obrigação e não havendo notícia de seu adimplemento, a procedência do 

pedido é medida que se impõe. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança 

ajuizada por GRÊMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC para CONDENAR a ré 

JANE DAYSE MARIA DE SOUZA ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do 

INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018994-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018994-26.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta 

por Aline Ribeiro dos Santos em face de KR Comercio de Automóveis Ltda, 

ambos qualificados e representados nos autos. Narra a autora que em 

05/06/2017 adquiriu da ré o veículo Nissan March, na cor branca, versão 

1.0 S 16V FLEX 4P MANUAL, modelo 2012/2013, placa NPN2733, chassi 

3N1DK3CD9DL206277, Renavam 462995771. Aduz que, em posse do 

veículo, buscou realizar os trâmites administrativos necessários junto ao 

Detran/MT para obter a efetiva transferência de titularidade, oportunidade 

em que foi surpreendida com a existência de multa não paga relativa ao 

bem, no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais, e quarenta e 

sete centavos). Afirma que a infração que ensejou o lançamento da multa 

foi cometida em 16/05/2017, data anterior à compra do veículo, bem como 

que, por ocasião do negócio jurídico, assinou um Termo de Ciência e 

Responsabilidade Sobre Multas, que esclarecia que em caso de 

aparecimento de multas de trânsito posterior a data de venda, mas com 

data de infração anterior a de retirada do veículo, a loja seria a única 

responsável quanto à quitação destas pendências dentro do prazo de 30 

(trinta) dias úteis após a notificação por escrito do atual proprietário. 

Assim, em 30/10/2017 entrou em contato com a ré por meio de mensagem 

de texto, quando um dos seus prepostos reconheceu a responsabilidade 

da empresa quanto à multa lançada. Em 08/01/2018 tentou, novamente, 

exigir que fosse quitada a multa e, no dia seguinte, encaminhou um e-mail 

à ré em que solicitou a resolução do problema, mas não obteve resposta. 

Argumenta que embora tenha conseguido realizar a transferência do 

carro para a sua titularidade, mesmo já estando pagos, IPVA, 

licenciamento e seguro obrigatório, foi impedida de realizar a retirada do 

documento relativo ao ano de 2018, em decorrência da existência da 

multa, o que gera o risco de ter o bem apreendido a qualquer momento. 

Diante disso, pugna pela concessão da tutela de urgência para que a ré 

seja compelida a proceder ao pagamento da multa registrada no veículo 

adquirido e, no mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência, bem 

como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A inicial foi instruída com 

documentos. A decisão inaugural deferiu o pedido de antecipação da 

tutela e designou a audiência de conciliação (id. 14001190). Realizada a 

audiência de conciliação, as partes não chegaram à composição (id. 

15680338). Por oportunidade da contestação, a ré defendeu que ao 

realizar a venda do automóvel para a autora constatou que o veículo não 

apresentava nenhuma multa, a qual só veio a ser lançada no sistema do 

Detran/MT no mês de julho de 2017. Afirmou, ainda, que não recebeu 

qualquer notificação por parte da autora. Com esses argumentos, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 16108158). Intimada, a autora 

deixou de impugnar a contestação (id. 21517518). Instadas a 

especificarem as provas a produzir, as partes requereram o julgamento 

antecipado da lide (id. 25054025 e id. 25477528). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Como visto do relatório, trata-se de ação 

de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por 

Aline Ribeiro dos Santos em face de KR Comercio de Automóveis Ltda. 

Não havendo pedido de produção de outras provas além das já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide conforme 

me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), 

ambos do Código de Processo Civil. De início, registro a aplicação das 

normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das 

partes é de consumo. Sendo assim, as cláusulas contratuais devem e 

serão interpretadas da melhor forma, em favor do consumidor, ora autor, 

como dispõe o art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.” Infere-se dos 

autos que em 05/06/2017 a autora adquiriu da ré o veículo Nissan March, 

na cor branca, versão 1.0 S 16V FLEX 4P MANUAL, modelo 2012/2013, 

placa NPN2733, chassi 3N1DK3CD9DL206277, Renavam 462995771 e 

tomou conhecimento de uma multa não paga relativa ao bem, no valor de 

R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais, e quarenta e sete centavos), 

oriunda de uma infração cometida em 16/05/2017. Depreende-se do Termo 

de Ciência e Responsabilidade sobre Multas assinado pela autora por 

ocasião da compra do automóvel que em caso de aparecimento de multas 

de trânsito posterior a data de venda, mas com data de infração anterior a 

de retirada do veículo, a loja seria a única responsável quanto à quitação 

destas pendências dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis após a 

notificação por escrito do atual proprietário (id. 13931899). Além disso, o 

extrato do veículo acostado à inicial comprova que a infração de deu 

causa à multa em questão foi cometida em 16/05/2017 (id. 13931884), ou 

seja, em data anterior à compra do bem, que se deu em 05/06/2017 (id. 

13931868), razão pela qual o seu pagamento é de responsabilidade da ré. 

Em contrapartida, a ré não nega o seu dever contratual de arcar com a 

multa, mas afirma que não foi notificada pela autora, conforme estabelece 

o Termo de Ciência e Responsabilidade sobre Multas firmado. Pois bem! 

Verifica-se dos documentos acostados à inicial que a autora informou à ré 

acerca da existência da multa atribuída ao veículo adquirido através de 

e-mail, o que não foi impugnado na defesa. Ademais, é cediço que o 

contrato firmado possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao 

cumprimento das obrigações assumidas (pacta sunt servanda). Assim, é 
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devida a condenação da ré ao pagamento da multa em questão. De outro 

lado, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, não há 

nos autos qualquer elemento de prova hábil a comprovar a violação à 

dignidade humana, mas tão somente o inadimplemento contratual, que não 

enseja, por si só, o dano moral indenizável. Nesse sentido, eis o 

entendimento dos tribunais pátrios: Apelação cível. Contrato de compra e 

venda de veículo. Multa anterior. Responsabilidade da requerida. Dano 

moral. Não configuração. Nos termos de entendimento jurisprudencial do 

STJ, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos 

morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo 

controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato 

comum e previsível na vida social, embora não desejável. (TJ-RO - APL: 

70005504920178220014 RO 7000550-49.2017.822.0014, Data de 

Julgamento: 22/03/2019) RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO 

CDC. REVELIA. DEVIDO O PAGAMENTO PELA RÉ DAS MULTAS APÓS O 

REPASSE DO BEM E A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

PROPRIEDADE. DANO MORAL, TODAVIA, NÃO CONFIGURADO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE 

SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PUDESSE ENSEJAR O DEVER DE 

INDENIZAR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007694920 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Data de Julgamento: 21/06/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/06/2018) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. 

APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC. REVELIA. DEVIDO O PAGAMENTO 

PELA RÉ DAS MULTAS APÓS O REPASSE DO BEM E A REALIZAÇÃO DA 

TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL, TODAVIA, NÃO 

CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE 

COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE PUDESSE ENSEJAR O 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007694920 RS, Relator: Gisele Anne 

Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 21/06/2018, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/06/2018) A 

partir dessas premissas, tem-se que a autora não comprovou o fato 

constitutivo de seu direito quanto à efetiva ocorrência do dano moral 

indenizável, razão pela qual a improcedência do pedido de condenação da 

ré ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. 

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais proposta por Aline Ribeiro dos 

Santos em face de KR Comercio de Automóveis Ltda, a fim de 

CONFIRMAR a liminar concedida e tornar definitiva a obrigação da ré em 

efetuar o pagamento da multa registrada sobre o veículo Nissan March, 

placa NPN-2733, no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais, 

e quarenta e sete centavos). Custas pela ré, bem como honorários 

advocatícios de sucumbência, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033193-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA MUNDEL MIRANDA - CERAMICA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033193-53.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória com pedido de tutela de urgência inaudita altera parts em 

que as partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (ID 29829229). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. As partes se compuseram, requerendo a extinção do feito. 

Estando as partes devidamente representadas, homologo o acordo para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo 

nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 

Libere-se em favor da autora os valores depositados nos autos, como 

pactuado. Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º 

do CPC. Honorários na forma pactuada. As partes desistiram do prazo 

recursal, portanto, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as 

anotações de estilos e cautelas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035848-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID LONGO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE CORDEIRO NUNES OAB - MT18394/O (ADVOGADO(A))

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1035848-32.2017.8.11.0041. Vistos etc Trata-se de 

embargos de declaração opostos pela Telefônica Brasil contra a sentença 

de procedência, visando a reforma dos seus termos, para a rejeição do 

pedido inicial. Intimada, a embargante pediu a rejeição dos embargos. É o 

relatório. Decido. Conforme preceitua o art.1.022 e ss do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou 

omissos. Vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 1.023. 

Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição 

dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou 

omissão, e não se sujeitam a preparo.” A parte embargante não apontou 

nenhum erro material, omissão, contradição e obscuridade que autoriza a 

reforma da decisão pela via dos embargos de declaração. Na verdade, 

pretende a parte a reconsideração da decisão e, após atenta leitura da 

decisão objurgada não verifico a necessidade de nenhuma correção. Com 

estas considerações, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006901-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO APARECIDO DA TRINDADE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006901-94.2019.8.11.0041 SENTENÇA JULIANO 

APARECIDO DA TRINDADE AMORIM propôs ação de cobrança de 

diferença de benefício do seguro obrigatório DPVAT em face de 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 30 de abril de 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a exame pericial 
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na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação defendendo, no 

mérito, o pagamento administrativo proporcional ao dano corporal sofrido e 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É 

o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por JULIANO APARECIDO DA TRINDADE 

AMORIM em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA. Inexistindo preliminares a serem analisadas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no tornozelo esquerdo computada em 75% (ID 21155177). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%. 

Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, o autor 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, abatendo a quantia 

recebida o autor faz jus, ainda, ao recebimento de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) referente ao sinistro 

ocorrido em 30/04/2017. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de 

mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros 

de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por JULIANO 

APARECIDO DA TRINDADE AMORIM em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006241-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FIRMINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006241-71.2017.8.11.0041 SENTENÇA FRANCISCO 

FIRMINO DE SOUZA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 18 de janeiro de 2017, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual e arguindo a preliminar de falta de interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por FRANCISCO FIRMINO DE SOUZA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de inclusão da 

Seguradora Líder como representante processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de 

falta de interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não 

realizou o requerimento de indenização do seguro obrigatório via 

administrativa não merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou 

aos autos cópia do requerimento administrativo. Quanto a impugnação dos 

documentos juntados pelo autor, razão não assiste à seguradora ré, vez 

que da análise acurada dos autos verifica-se que a assinatura do autor no 

instrumento de procuração é semelhante a assinatura exarada no laudo 

de avaliação médica realizado perante a Central de Conciliação. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no punho esquerdo computada em 75% (ID 29470154). Neste caso, 
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para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por FRANCISCO FIRMINO DE SOUZA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025456-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025456-62.2019.8.11.0041 SENTENÇA OTAVIO 

ALVES FERREIRA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 28 de março de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por OTAVIO ALVES FERREIRA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no hálux direito computada em 75% (ID 26498831). Neste caso, para 

lesão de um dos dedos dos pés o percentual é de 10%. Dessa forma, 

75% de 10% corresponde a 7,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 7,5% do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por OTAVIO ALVES FERREIRA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar 

a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta 
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centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006919-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 5ª 

V A R A  C Í V E L 

____________________________________________________________

____________ Processo n. 1006919-18.2019.8.11.0041 Sentença 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de 

urgência promovida por GONCALO SANTANA DA SILVA em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde o autor aduz 

que foi vítima de acidente de trânsito o qual ocasionou invalidez 

permanente. Por este motivo buscou a requerida a fim de protocolizar o 

requerimento administrativo, com o objetivo de receber a indenização que 

lhe é devida, contudo se deparou com a negativa da seguradora em 

realizar o protocolo administrativo. É o relatório. Decido. Compulsando os 

autos, verifica-se que o autor propôs este feito por dependência ao 

processo nº 1000252-16.2019.8.11.0041, o qual tramita perante esta vara. 

Ocorre que no feito principal fora proferida decisão recebendo a petição 

inicial. Dessa maneira, tem-se que perdeu o objeto da presente obrigação 

de fazer, vez que foi proposta visando tão somente o recebimento do 

pedido administrativo para posterior ingresso com a demanda de cobrança 

securitária, ou seja, tipicamente preparatória. Ante o exposto, verificada a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, 

§2.°do CPC, sendo que ficará isento das custas processuais por ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo, com as baixas e formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022043-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTIANE FRANCO BERVIAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1022043-41.2019.8.11.0041 SENTENÇA VIVIANE 

CRISTIANE FRANCO BERVIAN propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro 

obrigatório por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de 

acidente automobilístico em 29 de agosto de 2018, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo a 

preliminar de necessidade de adequação do valor da causa. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais ajuizada por VIVIANE 

CRISTIANE FRANCO BERVIAN em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. Rejeito a tese de inadequação do 

valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos 

autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo 

vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, 

da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. Em que pese 

a discordância da parte autora quanto aos termos do laudo pericial (ID 

26326744), a perícia foi realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes. 

Ademais, a parte se limitou tão somente a manifestar sua discordância, 

deixando de impugnar especificadamente os pontos do laudo dos quais 

discorda. O laudo pericial concluiu que a parte autora possui lesão no 

cotovelo esquerdo computada em 25% (ID 25226750). Neste caso, para a 

perda de mobilidade do cotovelo o percentual é de 25%. Dessa forma, 

25% de 25% corresponde a 6,25%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 6,25% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 
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sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por VIVIANE 

CRISTIANE FRANCO BERVIAN em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043792-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043792-51.2018.8.11.0041 SENTENÇA RONALDO 

DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 25 de janeiro de 2018, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi submetido a 

exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

defendendo a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT ajuizada por RONALDO DA SILVA em face de SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. Inexistindo preliminares a 

serem analisadas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis 

que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência 

das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado 

da lide. A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 25300550). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por RONALDO DA SILVA em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017314-69.2019.8.11.0041 SENTENÇA LUCIANA 

MARTINHA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 16 de fevereiro de 2019, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 
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juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por LUCIANA MARTINHA DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no joelho esquerdo computada em 75% e na estrutura torácica 

computada em 10% (ID 25338393). Neste caso, para a perda de 

mobilidade do joelho o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% 

corresponde a 18,75%. Para lesão na estrutura torácica o percentual é de 

100%, dessa forma, 10% de 100% corresponde a 10%. Somando as 

lesões, tem-se o percentual total de 28,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 28,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.881,25 (três mil 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por LUCIANA 

MARTINHA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.881,25 (três 

mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034647-34.2019.8.11.0041 SENTENÇA MARIA 

BENTA DE PAULA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 30 de março de 2017, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por MARIA BENTA DE PAULA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré 

alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 
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Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

trânsito - atropelamento, o que foi devidamente confirmado pelo laudo 

pericial. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, 

pelo contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência 

do fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no tornozelo esquerdo computada em 75% (ID 26532916). 

Neste caso, para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 

25%. Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por MARIA BENTA DE PAULA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019074-87.2018.8.11.0041 SENTENÇA CENICIA 

RODRIGUES DA CRUZ propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 10 de maio de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa, vício na representação e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por CENICIA RODRIGUES DA CRUZ 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares 

A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Por fim, rejeito a preliminar de vício na representação, eis que a 

procuração outorgada pela autora foi devidamente outorgada, com 

assinatura a rogo e mais duas testemunhas, nos termos dos arts. 654 do 

Código Civil c/c 38 do CPC e orientação do CNJ. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de trânsito - 

atropelamento, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. 

Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo 
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contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do 

fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 

laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A 

perícia, realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação 

desta Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora 

possui lesão no segmento lombar da coluna vertebral computada em 50%, 

no segmento torácico da coluna vertebral computada em 50% e no punho 

esquerdo computada em 75% (ID 26541086). Neste caso, para perda de 

mobilidade de um dos segmentos da coluna vertebral o percentual é de 

25%, dessa forma, 100% (50% segmento lombar + 50% segmento 

torácico) de 25% corresponde a 25%. Para a perda de mobilidade do 

punho o percentual é de 25%. Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 

18,75%. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 43,75%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

43,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. A parte autora pugna, também, pela 

condenação da ré a indenização por dano moral sustentando ter sofrido 

prejuízos. É certo que o dano moral em alguns casos pode ser presumido. 

Neste, é evidente que não. Para a condenação de alguém ao pagamento 

de dano moral são necessários os pressupostos da responsabilidade civil: 

o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de 

personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa humana, 

intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por CENICIA RODRIGUES DA CRUZ 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis 

reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora 

de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020317-32.2019.8.11.0041 SENTENÇA ELIZANE 

GOMES DO ESPIRITO SANTO TAQUES propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 02 

de março de 2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade 

passiva, necessidade de adequação do valor da causa e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por ELIZANE GOMES DO ESPIRITO SANTO 

TAQUES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de 

agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a 

parte autora trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a 

ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no ombro esquerdo computada em 75% (ID 26603511). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 
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6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ELIZANE GOMES DO ESPIRITO SANTO TAQUES em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré 

a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento 

danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020064-44.2019.8.11.0041 SENTENÇA LUIS 

CARLOS DOS SANTOS MAGALHAES propôs ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 30 

de junho de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A 

parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade 

passiva, necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial 

por ausência de documentos, vício na representação e falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por LUIS CARLOS DOS SANTOS MAGALHAES em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia da inicial por ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda, uma vez que 

os números da cédula de identidade e do cadastro de pessoas físicas do 

demandante foram informados na exordial. Ademais, da análise acurada 

dos autos constata-se que os documentos acostados não se encontram 

totalmente ilegível, ou seja, de maneira que impossibilita a capacidade de 

leitura por completo. Por fim, rejeito a preliminar de vício na representação, 

eis que a procuração outorgada pelo autor foi devidamente outorgada por 

documento púbico, sendo assinada a rogo, nos termos dos arts. 654 do 

Código Civil c/c 38 do CPC e orientação do CNJ. Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro inferior esquerdo computada em 75% (ID 26606054). 

Neste caso, para lesão em membros inferiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 75% de 70% corresponde a 52,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 52,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do 

momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por LUIS CARLOS DOS SANTOS MAGALHAES em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré 

a pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório 

DPVAT o montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 196 de 799



Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019957-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PERES DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019957-97.2019.8.11.0041 SENTENÇA ANTONIO 

PERES DOS SANTOS NETO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 01 de abril de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. O autor foi 

submetido a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no 

polo passivo da demanda e arguindo a preliminar de falta de interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo/pendência documental. 

No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. O autor apresentou impugnação à contestação. É o relatório. 

Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT ajuizada por ANTONIO PERES DOS SANTOS NETO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Indefiro o pedido de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda ao argumento 

de ilegitimidade processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de 

falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na mão esquerda computada em 25% (ID 26607094). Neste caso, 

para lesão em uma das mãos o percentual é de 70%. Dessa forma, 25% 

de 70% corresponde a 17,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 17,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ANTONIO PERES DOS SANTOS NETO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006069-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO RENATO FRISKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para tomar 

ciência da perícia designada para o dia 14/06/2020, às 11:00 horas, 

devendo a parte Autora comparecer no seguinte endereço: Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Centro, Cuiabá 

- MT. O perito solicita que a parte compareça sozinho ou se estritamente 

necessário com um acompanhante, evitando aglomeração, utilizando 

máscara própria, devendo toda a documentação médico-legal estar 

disponível nos autos. Cuiabá, 17 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012206-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE, para 
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manifestar acerca da petição retro, bem como do laudo do assistente 

técnico da seguradora, e requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 de abril de 2020, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013958-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013958-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013881-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CORTES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013881-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR CORTES DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021406-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO NERIS FELICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021406-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO NERIS FELICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013976-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA LOPES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013976-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA LOPES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1013967-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013967-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013973-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRONILTO TAVARES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013973-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRONILTO TAVARES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014136-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014136-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014220-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ROBERTO SILVA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014220-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ROBERTO SILVA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014246-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL GUILHERME COELHO PELEGRINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada na 
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central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014246-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL GUILHERME COELHO PELEGRINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014290-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014290-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL CANDIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014423-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRACHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014423-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRACHINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014425-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANA MARIA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014425-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAUANA MARIA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014461-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LUZIA BARBOSA (AUTOR)

M. L. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014461-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LUZIA BARBOSA (AUTOR)

M. L. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014488-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014488-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014485-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO AMARO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014485-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DO AMARO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036728-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT3662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS CORREA DE MORAES - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016203-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TABITHA IVANA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, CPC). Ao 

Ministério Público para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se e intime-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030093-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014494-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI RANDOLFO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014494-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI RANDOLFO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014231-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELAINE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014231-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELAINE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001884-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENETE MARIA DE ALMEIDA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI OAB - MT3478-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014441-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014441-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE JUSTINA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003684-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. R. D. A. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE RODRIGUES DE ABREU OAB - 934.505.081-72 

(REPRESENTANTE)

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011516-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011516-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 12:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014599-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA RODRIGUES PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014599-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA RODRIGUES PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014643-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON ANDRE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014643-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON ANDRE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046059-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERIANNY OLIVEIRA ROJAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Colha-se parecer do Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024467-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE AMORIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias (art.178, II, do CP). Decorrido o prazo, conclusos para 

sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018695-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS JEFFERSON CESTARY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a 

petição Id. 28157707 e o documento que a acompanha, nos termos do art. 

437, I, do CPC. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015217-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DANILO RODRIGUES PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca do teor da petição de 

Id. 23740212. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041385-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FILIPE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT21433/O (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP390919-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NSL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NIVALDO DE GODOY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cumpra-se todo o ordenado na decisão de Id. 31304945.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008019-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Vistos, Cumpra-se o ordenado no despacho de Id. 29661045.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014655-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014655-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047156-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046661-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ROMAO DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014244-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELI FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014244-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELI FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040424-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ESLER TONHOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1046321-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NEVERTON HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1046321-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVERTON HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040131-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014578-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DIAS VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014578-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DIAS VITOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046304-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL NUNES RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047408-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYRA SEBASTIANA OLIVEIRA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014355-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRA MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014355-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIRA MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 205 de 799



MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047960-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CARDOSO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032312-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014522-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA DA SILVA OAB - 834.564.491-00 (REPRESENTANTE)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014522-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA DA SILVA OAB - 834.564.491-00 (REPRESENTANTE)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046471-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEITON PEREIRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046669-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012770-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO LANZETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MT16694-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO FRANCISCO MIOTTO FERREIRA (REU)

CBL CONSTRUTORA LTDA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046249-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA GURAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045887-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE GONCALVES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE, para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015003-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. D. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015003-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. D. S. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052385-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046810-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINIL ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006150-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006150-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041671-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANESSA SIZENANDES DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041266-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL AUGUSTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006163-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO BATISTAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006163-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO BATISTAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 08:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018246-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE PAULA MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para acerca da 

designação da perícia a ser realizada na data de 21 de maio de 2020 às 

09:45h no endereço situado a Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, bloco 

anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias).Email: flavioperito@gmail.com Telefones 

3025 3060 e 99223 7073.. Cuiabá, 22 de abril de 2020, Assinado 

Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018246-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE PAULA MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para acerca da 

designação da perícia a ser realizada na data de 21 de maio de 2020 às 

09:45h no endereço situado a Av. das Flores 843, sala 11, 1º andar, bloco 

anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias).Email: flavioperito@gmail.com Telefones 

3025 3060 e 99223 7073.. Cuiabá, 22 de abril de 2020, Assinado 

Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045436-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR MANOEL PEREIRA SEVERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as parte requerida, via DJE para 

manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008819-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUPERINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006204-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER POQUIVIQUI PEDRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006204-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER POQUIVIQUI PEDRACA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008819-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUPERINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE para 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006292-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006292-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 10:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006319-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DIAS BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/08/2020 Hora: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006319-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO DIAS BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/08/2020 Hora: 11:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006372-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELY DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006372-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELY DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006389-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA RODRIGUES OAB - 581.142.701-87 (REPRESENTANTE)

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006389-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA RODRIGUES OAB - 581.142.701-87 (REPRESENTANTE)

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009617-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O 

(ADVOGADO(A))

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DONATO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038404-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

SANDRA RIBEIRO DE SOUZA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

objetivando o recebimento do seguro obrigatório decorrente do acidente 

de trânsito que sofreu no dia 31.7.2018, com apoio em vários documentos, 

no valor da cobertura total prevista em lei ou, então, em valor a ser 

apurado em perícia técnica, bem como o ressarcimento das despesas 

médicas no valor de R$ 2.125,00 (dois mil, cento e vinte e cinco reais). 

Requer a inversão do ônus da prova (§ 1º, art. 373, CPC). Foram 

anexados documentos. A audiência de conciliação resultou inexitosa. No 

referido ato processual foi juntada a perícia técnica realizada, que atestou 

estar a parte autora acometida de invalidez parcial incompleta em membro 

superior direito, quantificado em 50% (cinquenta por cento – p. 175). Em 

contestação,a ré argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, 

adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido, ausência 

de pedido administrativo. Quanto ao mérito, afirma inexistir cobertura para 

as despesas médicas suplementares, salientando que, além do mais, os 

recibos foram emitidos unilateralmente meses após o sinistro e sem 

qualquer relação com o sinistro. Argumenta que inexistem provas que 

demonstram o nexo causal entre o sinistro e as lesões, afirmando ser 

imprescindível a juntada de laudo emitido pelo IML e que o boletim de 

ocorrência policial emitido unilateralmente com base em informações 

prestadas pela própria vítima é inservível como meio de prova. Diz ser da 

parte autora o ônus da prova do alegado. Foram anexados documentos. A 

peça de defesa não foi impugnada. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise da das 

preliminares arguidas pela parte ré. Assinale-se, quanto à primeira – 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, ressalte-se que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. No que diz respeito à 

segunda preliminar - necessidade de adequação do valor da causa ao 

proveito econômico pretendido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica 

da parte para precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as 

sequelas narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia 

correta enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar a extensão 

da lesão (TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). Quanto à 

terceira e última preliminar – falta de exaurimento da via administrativa – 

assinale-se que, fato, o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 
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PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, em que pese a ausência 

de protocolização de requerimento administrativo, a ação foi contestada 

regularmente pela parte ré, não havendo, desse modo, que se falar em 

falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao 

mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 
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condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em relação ao argumento da 

parte ré de o grau da lesão deverá ser comprovada por laudo médico 

emitido por médicos legistas do Instituto Médico Legal – IML, cumpre anotar 

que tal argumento não prospera, tendo em vista que o referido laudo não é 

prova indispensável para o ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que a realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, conforme se 

verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A 

TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO 

CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 

INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do 

acidente, bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a 

juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova 

pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso 

do processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação 

do documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que a 

exigência de laudo emitido pelo IML é válida somente para o caso de 

indenização administrativa, mas jamais para o ajuizamento da ação, uma 

vez que será realizada perícia técnica judicial durante a instrução do 

processo. No que tange a argumentação de que o boletim de ocorrência 

policial é inservível como meio de prova porque elaborado após o acidente 

por declaração unilateral, cumpre anotar que, para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido este o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Os 

documentos trazidos com a peça primeira, consistentes, em boletim de 

ocorrência policial, boletim de atendimento médico, laudos e prontuários 

médicos, ao contrário do afirmado pela parte ré, demonstram, à saciedade, 

a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora, decorrentes do 

acidente de trânsito ocorrido no dia 31.7.2018, o que foram confirmados 

por perícia técnica judicial, diagnosticada com invalidez parcial incompleta 

em membro superior direito, quantificada em 50% (cinquenta por cento – p. 

175). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos 

médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos, 

corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 50% 

(setenta e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 70% 

de 50%, valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais – 35% do valor global da cobertura). No 

que se refere às despesas médicas suplementares – DAMS, cumpre 

ressaltar que, restando comprovado o nexo causal entre as lesões e o 

acidente, é de obrigação da seguradora o devido ressarcimento até o 

limite previsto de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), desde que 

comprovadas, ônus do qual se desincumbiu a parte autora, assim se 

inferindo dos documentos trazidos com a inicial, dos quais se observa que 

as despesas médicas referem-se a consulta cardiológica, a exame 

eletrocardiograma, a, exames laboratoriais e a tratamento de fisioterapia 

(p. 28-40), que guardam relação com o acidente em que a parte autora se 

envolveu. Como se vê, restando demonstrado o nexo entre os valores 

dispendidos em tratamento médico e a natureza das lesões sofridas no 

sinistro, devido é o reembolso da quantia suportada pela vítima de R$ 

2.125,00 (dois mil e cento e vinte e cinco reais), com correção monetária 

pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados por Adriana Sandra Ribeiro de Souza na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais – 35% do valor global da cobertura), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426), bem como ao ressarcimento das 

Despesas Médicas e Suplementares – DAMS, no valor de R$ 2.125,00 

(dois mil e cento e vinte e cinco reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, da citação. Condeno a parte ré ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, levando-se a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz 

e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034469-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AZEVEDO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040518-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Colha-se parecer do Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004829-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Colha-se parecer do Ministério Público. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006452-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ZISLENE PEREIRA DE ALMEIDA OAB - 025.102.711-21 (REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006452-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ZISLENE PEREIRA DE ALMEIDA OAB - 025.102.711-21 (REPRESENTANTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 12:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008019-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008019-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MOURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 27/08/2020 Hora: 09:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 16 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006353-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO XAVIER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006353-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO XAVIER DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 11:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006496-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA OAB - 938.702.051-72 (REPRESENTANTE)

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 12:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006496-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA OAB - 938.702.051-72 (REPRESENTANTE)

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 12:15 , a ser realizada na 
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central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006539-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA OAB - 551.621.501-34 (REPRESENTANTE)

E. D. O. F. OAB - 061.861.021-90 (REPRESENTANTE)

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 12:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006539-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA OAB - 551.621.501-34 (REPRESENTANTE)

E. D. O. F. OAB - 061.861.021-90 (REPRESENTANTE)

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 12:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010574-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 12:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010574-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 12:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010587-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA REGINA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010587-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA REGINA DA SILVA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1041385-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FILIPE DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT21433/O (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - SP390919-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NSL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME (EXECUTADO)

NIVALDO DE GODOY (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. RESSALTO QUE, nos termos do art. 5º da PORTARIA-CONJUNTA N. 

249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, está suspensa a expedição de mandados 

em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, enquanto 

perdurar a situação prevista no art. 1º da referida Portaria, exceto quanto 

às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento 

imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente 

imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a 

direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos 

interesses da justiça. Cuiabá, 22 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010706-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIVALDO SEBASTIAO PORTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 13:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 
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Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010706-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIVALDO SEBASTIAO PORTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 13:15 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010751-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010751-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 13:30 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010767-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. S. S. (AUTOR(A))

GENI MARIA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 13:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010767-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. S. S. (AUTOR(A))

GENI MARIA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 13:45 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015406-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 14:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015406-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

comparecer à audiência de conciliação no dia Tipo: Conciliação Sala: 

Central de conciliação* Data: 21/09/2020 Hora: 14:00 , a ser realizada na 

central de conciliação (CEJUSC) do fórum de Cuiabá. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010624-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

SEBASTIÃO DE ALMEIDA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório 

decorrente do acidente de trânsito que sofreu no dia 29.3.2016, com apoio 

em vários documentos, no valor da cobertura total prevista em lei ou, 

então, em valor a ser apurado em perícia técnica. Requer seja a ré 

proibida de procurá-la em sua residência para tratar de assunto atinente a 

este processo, bem como a inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, 

CPC). Pleiteia também a condenação da ré ao pagamento de danos morais 

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A audiência de conciliação 
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resultou inexitosa, na qual foi realizada a perícia técnica, que quantificou 

lesão em membro inferior direito em 50% (cinquenta por cento). Em 

contestação, a ré argui, em preliminar, a alteração do polo passivo para 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios, a adequação do valor da 

causa ao proveito econômico perseguido, a falta de interesse processual 

por ausência de requerimento administrativo, a inépcia da inicial por 

ausência de documentos médicos indispensáveis, afirmando que os 

documentos apresentados referem-se ao sinistro de 9.1.2018, objeto da 

ação 1010620.84.2019. Quanto ao mérito, diz que o acidente tido como 

sofrido pelo autor não está abrangido pelo seguro DPVAT porque se trata 

de queda de bicicleta e não restou comprovado que a queda foi 

provocada por acidente de veículo. Sustenta a inexistência de prova 

quanto à invalidez permanente e afirma que o boletim de ocorrência 

lavrado unilateralmente é inservível como meio de prova, não 

caracterizando, assim, o nexo de causalidade. Mostra-se contra o pleito 

de danos morais e a inversão do ônus da prova. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas pela parte ré. Assinale-se, quanto à 

primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e 

última preliminar – adequação do valor da causa ao proveito econômico 

perseguido – saliente-se que, dada a inaptidão técnica da parte para 

precisar o grau de invalidez (total ou parcial) dentre as sequelas narradas, 

mostra-se despropositado exigir-lhe fixar quantia correta enquanto não 

realizada perícia técnica para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 

22697289120158260000 – p. 29.2.2016). No que tange à terceira 

preliminar – falta de interesse processual decorrente do não exaurimento 

da via administrativa –, cumpre ressaltar que, fato, o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme documentos 

que instruem a inicial, a ré contestou a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. No que diz respeito à quarta e 

última preliminar – inépcia da inicial por ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da ação – cumpre salientar que, de fato, 

observa-se da inicial que a parte autora noticia um acidente ocorrido no 

dia 29.3.2016, decorrente de suposta queda de sua motocicleta quando 

trafegava pela zona rural, mas o boletim de ocorrência policial e os demais 

documentos referem-se a sinistro ocorrido no dia 9.1.2018, consistente 

em queda de sua bicicleta após ter sido atropelado por uma motocicleta na 

rotatória do Banco do Brasil na avenida Paraná, nada se referindo, 

portanto, com o sinistro noticiado na peça primeira. Também é verdade que 

os documentos trazidos com a inicial fazem alusão ao acidente ocorrido 

no dia 9.1.2018 (queda de bicicleta), que é objeto da ação registrada sob o 
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n. 1010620.84.2019, distribuído em 15.3.2019, em trâmite perante a 11ª 

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, fatos sobre os quais a parte autora 

não fez qualquer alusão em sua impugnação à contestação, o que 

impunha o acolhimento da preliminar de indeferimento da inicial. 

Ressalte-se que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeito e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Impunha-se a correção do fato quando do despacho inaugural, mas isso 

não ocorreu. Contudo, isso não impede seja feito na atual fase 

processual, mesmo depois da contestação, cumprindo salientar que a 

vedação expressa no art. 329 refere-se a aditar ou alterar o pedido ou a 

causa de pedir, ou seja, a orientação que veda a emenda à petição inicial 

após a apresentação de defesa restringe-se aos casos que ensejam a 

alteração da causa de pedir ou pedido, devendo, nas demais situações, 

ser realizada a diligência em obediência aos princípios da economia 

processual e da instrumentalidade das formas. Em face do exposto, antes 

de se indeferir a petição inicial é necessário que se dê oportunidade de 

conserto à parte autora, o que ora determino, para, no prazo de 15 

(quinze dias), carrear para o processo os documentos necessários ao 

ajuizamento da ação (boletim de ocorrência policial, documentos e 

atestados médicos) sobre o sinistro ocorrido no dia 29.3.2016, sob pena 

de indeferimento. Regularizado o impasse, à parte contrária para 

manifestação, nos termos do art. 437, § 1º, CPC, em 15 (quinze) dias. 

Decorrido em branco o prazo, imediatamente conclusos para sentença. 

Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1017441-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL OAB - MT8490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA MARTINS BRANCO (EMBARGADO)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (EMBARGADO)

JOAO DE CASTRO BRANCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Observa-se que a peça inicial foi endereçada ao Juízo da 9ª Vara Cível 

desta comarca, onde deverá ser processada por dependência ao 

processo enumerado na parte superior da petição. Contudo, por equívoco, 

foi distribuída a este juízo. Assim, determino a redistribuição da ação para 

referida vara. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1017426-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR CARLOS BELINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE BIANCA DOS SANTOS PIMENTEL OAB - MT8490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO (EMBARGADO)

ALDA MARTINS BRANCO (EMBARGADO)

JOSE MARIA QUADRI BRANCO (EMBARGADO)

JOAO DE CASTRO BRANCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Observa-se que a peça inicial foi endereçada ao Juízo da 9º Vara Cível 

desta comarca, onde deverá ser processada por dependência ao 

processo enumerado na parte superior da petição. Contudo, por equívoco, 

foi distribuída a este juízo. Assim, determino a redistribuição da ação para 

referida vara. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017308-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Concrenop Concretos Sinop Ltda (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Pelo que se observa dos autos, a parte autora ingressou com 

“Cumprimento de Sentença” endereçado ao Juiz de Direito da 5ª Vara Cível 

desta Comarca, contudo foi distribuído erroneamente a este juízo. Assim, 

determino imediatamente a redistribuição da ação ao juízo competente. 

Cumpra-se e intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040948-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIEL MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

GENIEL MARTINS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 26 de setembro de 2018 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Inicialmente, diz que a requerida se nega receber o pedido administrativo, 

sendo evidente o interesse de agir, tendo em vista ter sofrido fratura na 

bacia, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização securitária e 

pede a procedência do pleito. Pede, ainda que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor da condenação, caso ultrapasse a metade 

do teto máximo indenizável, caso contrário, que seja observada a norma 

contida no § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem acerca do laudo pericial apresentado, que apontou lesões 

parciais incompletas, quantificadas em 50%. Em contestação, a requerida 

pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 

154/2006, sustentando, ainda a falta de interesse de agir, e razão de 

haver pendência na regulação do sinistro. No mérito, diz ser imprescindível 

a produção de prova pericial, a fim de se apurar o grau da lesão e pede, 

em caso de condenação, seja observada na proporção da lesão, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC, afirmando ser impossível a inversão do ônus da 

prova. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. As partes não 

se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 
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REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Quando ao mérito, o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 
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CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro 

superior esquerdo e estrutura torácica, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Desta 

feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas correspondem a 70% e 100%, logo, considerando que 

as lesões foram quantificadas em 50% cada, revela-se justa e adequada 

a fixação de 50% de 70% e 50% de 100% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 11.475,00, que é a somatória das lesões (R$ 4.725,00+R$ 

6.750,00). Por fim, quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso, pleiteado pelo auor, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Geniel Martins de Almeida na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 11.475,00 (onze mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, 

com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida 

de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se 

aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033885-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA TAIS CAMARGO ORIBES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

FÁTIMA TAIS CAMARGO ORIBES, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 22 

de maio de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fraturas 

em membro inferior direito, na estrutura torácica e demais lesões a serem 

apuradas em perícia judicial, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, diz não haver prova do nexo 

causal entre a lesão e o acidente, tampouco da invalidez, haja vista que o 

boletim de ocorrência não possui força probante e sequer foi juntado 

laudo do IML. Pede, em caso de condenação, que os juros sejam fixados a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela condenação da ré em litigância de má-fé. As preliminares 

sustentadas na peça de defesa foram afastadas na decisão saneadora, 

na qual designou-se perícia médica, cujo laudo apresentado pelo médico 

perito nomeado nos autos apontou lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. O Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 
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Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em 

seguimento da coluna cervical, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 

– NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – 

PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o 

depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta 

poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de 

ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que 

demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a 

seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos 

autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 6.750,00. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, 
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que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a 

parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a 

partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, no que tange 

ao argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo 

administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do 

exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial 

veio instruída com documento que demonstra a protocolização de 

requerimento administrativo. Contudo, a seguradora, em sua peça de 

defesa, apesar de reconhecer a protocolização do requerimento 

administrativo, diz que tal pedido não consta no site da empresa por não 

ter cumprido as exigências da seguradora para a juntada dos documentos 

necessários. Vê-se, do exposto, que a empresa requerida não negou a 

protocolização do pedido administrativo, apenas esclareceu que tal pedido 

não chegou a ser processado por ausência dos documentos necessários 

exigidos para a regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, 

assim, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de 

Processo Civil, até porque a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 

confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que a empresa 

requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que 

o pleito só não se consolidou por conta da ausência de documentos 

essenciais. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Fatima Tais Camargo Oribe na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 

85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024946-49.2019.8.11.0041
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RAIMUNDO PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

RAIMUNDO PEREIRA LIMA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 3 de abril 

de 2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida negou o seu pedido 

administrativo, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura do platô tibial do 

joelho esquerdo e demais lesões pelo corpo, fazendo, assim, jus ao 
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pagamento de indenização e pede a procedência do pleito, bem como que 

os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do 

CPC e os danos morais de R$ 15.000,00. Foram anexados documentos. 

Em despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de conclusão do 

requerimento administrativo e a existência de irregularidade na 

representação processual, tendo em vista que o autor é analfabeto, o que 

exige instrumento público. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro 

ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial, concorda com o resultado obtido em perícia 

médica e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. No que tange 

à apontada irregularidade na representação processual do autor, 

impõe-se esclarecer que o comparecimento do autor em audiência, 

devidamente acompanhado do advogado constituído nos autos sanou 

qualquer dúvida acerca da representação processual, não havendo que 

se falar em irregularidade processual que impeça o prosseguimento do 

feito. Por fim, no que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste 

à requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o 

art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais os 

danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em 
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retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro 

inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 
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(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. Respeitante 

à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Raimundo Pereira Lima na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039144-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MARTINS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ALBERTO MARTINS DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança” em face de SEGURADORA LÍDER – DPVAT, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

17 de abril de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Relata ter sofrido fratura de acetábulo esquerdo, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização, que foi negada pela ré, 

e pede a procedência do pleito, bem como que os honorários sejam 

fixados conforme § 2º, do art. 85, do CPC, observada a aplicabilidade da 

Súmula Vinculantes 47, do STF. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, no mérito, 

não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a 

lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência 

da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a improcedência do 

pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial, depois de concordar com 

o resultado obtido em perícia médica. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da 

preliminar arguidas pela requerida, cabendo salientar, que nenhuma razão 

assiste à requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que 

prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

devidamente atualizada, não há se falar irregularidade no valor atribuído 

nessa quantia. Além disso, sem a quantificação da lesão não é possível 

atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, pois, a 

preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro inferior 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 
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incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00 e não no 

valor pretendido pelo autor. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Alberto Martins dos Santos na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A, para condená-la ao pagamento do valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024621-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL JESUS GARCIA LOURENCO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

RAQUEL JESUS GARCIA LOURENÇO DA SILVA, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 14.8.2016 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a ré se nega a receber o requerimento 

administrativo, sendo evidente o interesse de agir, tendo em vista a 

invalidez decorrente de fratura no pé esquerdo, ocasionada em acidente 

sofrido ao descer de um ônibus coletivo. Alega que, de acordo com a 

Tabela anexa à Lei n. 6.194/74, faz jus ao recebimento da indenização do 

valor de R$ 6.750,00 e pugna pela procedência do pleito, com a 

condenação da requerida ao pagamento, ainda, de honorários 

advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa ao proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a não 

formalização do requerimento administrativo e requer a extinção do feito 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao 

mérito, assevera que o autor não merece ser indenizado, tendo em vista 

que o acidente narrado não está abrangido pelas coberturas do seguro 

DPVAT, sem contar a ausência de prova da invalidez permanente e 

definitiva do autor. Afirma que a condenação, caso ocorra, só deverá ser 

estabelecida após a comprovação dessa invalidez, mediante perícia 

médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas 

anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação válida e a 

correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). 

Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas com a 

consequente extinção do processo e, quanto ao mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação à contestação, o autor reitera os termos da inicial, não se 

opondo ao resultado obtido em perícia médica, bem como requerendo a 

fixação dos honorários em valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais). As 

partes não se opuseram ao resultado obtido em laudo pericial. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, 
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impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de documentos no processo 

administrativo não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. Assim, AFASTO tais preliminares. Quanto ao valor da causa, 

impõe-se assinalar que, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, 

o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se a demandante pretende 

receber a quantia de R$ 6.750,00, por assim entender devido, esse deve 

ser o valor atribuído à causa e não a quantia total indenizatória, prevista 

na Lei n. 6.194/74, que é de R$ 13.500,00. Desta feita, acolho a preliminar, 

e, com fulcro no art. 292, § 3º, do CPC, corrijo o valor da causa para R$ 

6.750,00. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico, cabendo destacar que a descrição “acidente 

automobilístico” para fins de incidência do DPVAT deve englobar acidentes 

entre veículos ou entre estes e pedestres – sendo necessário que seja o 

acidente a causa da invalidez sofrida pelo segurado”[1]. Nesse passo, 

independentemente de a autora ter caído sozinha ao sair de um ônibus, 

conforme boletim de ocorrência, uma vez comprovado que o acidente foi a 

causa da lesão e ocasionou a invalidez, não há se falar em não 

abrangência da cobertura securitária, impondo-se, assim, a verificação 

quando existência e/ou a quantificação da lesão descrita e o nexo causal 

entre ele e o acidente. Observa-se que os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo médico, 

ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos 

danos sofridos pela requerente decorrente do acidente envolvendo 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas em pé esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 

– NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE 
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INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – 

PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o 

depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta 

poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de 

ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que 

demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a 

seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos 

autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente veicular, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções do pé esquerdo, quantificada em 50%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

descrita acima é parcial e corresponde a 50%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 50% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 3.375,00. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por 

Raquel Jesus Garcia Lourenço Silva na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

sessenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, cumprindo 

salientar, quanto à fixação da verba honorária, que quando for ínfimo o 

valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência tem se 

posicionado no seguinte sentido: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Proceda-se à retificação dos autos quanto ao valor da causa, a fim de que 

se faça constar R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] TJPR – 

Recurso Inominado 0019931-89.2015.8.16.0018 – Segundo Juizado 

Especial Cível de Maringá – Primeira Turma Recursal, Rel. Fernanda de 

Quadros Jorgensen Geronasso, j. 15.2.2017
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JORGE BORGES DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega, no dia 16.1.2015, sofreu um acidente de trânsito, que resultou em 

sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Diz que em virtude da lesão sofrida faz jus ao 

pagamento integral da indenização, sem graduação da invalidez, 

enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 

11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. Pede, 

assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada ao 

pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários advocatícios 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da inversão do 

ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de requerimento administrativo, a inépcia 

da inicial for falta de lógica entre a narrativa dos fatos e a conclusão, a 

ausência de documentos pessoais do autor, bem como de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido do processo em virtude da falta de 

comprovante de residência em nome do autor. No mérito, diz não haver 

prova do nexo causal entre o acidente e a lesão, afirmando ser 

imprescindível a produção de prova pericial, a fim de se aferir o grau da 

lesão indenizável. Requer, por fim, o acolhimento das preliminares 

arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito ou, em caso de 

procedência, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC, em caso de condenação. 

A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas 

para se pronunciarem acerca da perícia médica realizada, que apurou 

duas leões quantificadas em 50% e 25%. As partes não se manifestaram 

acerca do laudo pericial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito, sobre a prejudicial alegada de 

prescrição trienal, prevista na Súmula 405, do STJ[1], impõe-se assinalar 

que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

consolidado por meio da Súmula 278[2] o termo inicial do prazo 

prescricional em ações indenizatórias conta-se a partir do momento em 

que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. No caso 

dos autos, a documentação trazida com a contestação atesta que o autor 

sofreu um acidente de trânsito em 16.1.2015, conforme boletim de 

ocorrência e de atendimento médico (Id. 15194828). O relatório médico 

datado de 25.1.2015, confirma que o autor sofreu fratura de tíbia e rádio 

distal esquerdo, com data prevista de retorno para realizar cirurgia em 

2.2.2015. Desse modo, considerando que após a cirurgia o autor, 

certamente, passou por período de convalescência, que não se pode 

precisar o seu tempo de duração, e levando-se em conta que a ação foi 

ajuizada em 5.9.2018, aproximadamente 6 (seis) meses após o lapso 

temporal de 3 anos, contado da data do procedimento, não há se falar em 

prescrição, vez que não se pode afirmar, extreme de dúvida, quando 

exatamente ficou constatada a invalidez. Fica, portanto, afastada a 
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prejudicial. Ainda sobre as preliminares alegada pela ré, impõe-se 

esclarecer, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da 

pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre ressaltar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. De igual modo, 

contrário ao afirmado pela ré, a inicial é clara e precisa quanto à pretensão 

do autor de ser indenizado pelo acidente descrito e veio devidamente 

acompanhada de cópia da carteira de trabalho do autor, que seus dados 

pessoais e foto, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Sobre a 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, em virtude de irregularidade no comprovante de 

residência do autor, o que, segundo a requerida, prejudicaria a fixação da 

competência, impõe-se esclarecer que, como bem sustentado na peça de 

ingresso, de acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do 

seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o 

comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira 

algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. No 

que tange à inconstitucionalidade alegada pela requerente que, em suma, 

se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 11.945/2009, cumpre salientar 

que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, 

via controle concentrado, no julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que 

entendeu ser constitucional a utilização da tabela anexa, não violando os 

princípios da proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao 

retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA 

TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL 

– PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 

4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - 

NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE 

R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 
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retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Respeitante à ausência de laudo do IML, 

cumpre assinalar o referido laudo não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[3] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente do acidente envolvendo veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

membros inferior e superior esquerdos, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% e 

25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 229 de 799



RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial do requerente decorre de acidente veicular, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções de membros inferior e superior esquerdos, 

quantificadas em 50% e 25%, espectivamente, assim se inferindo do laudo 

médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais descritas acima são 

parciais e correspondes a 70%, cada uma, logo, considerando que a 

lesões foram quantificadas em 50% e 25%, revela-se justa e adequada a 

fixação de 50% de 70% e 25% de 70% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 7.087,50 (R$ 4.725,00 + 2.362,50). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Jorge Borges da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 

(sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 

15% sobre o valor da condenação, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] A ação de cobrança do seguro 

obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos. [2] O termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral. [3] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040516-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANA GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

LAURIANA GOMES DA COSTA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 17 

de agosto de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura na 

clavícula esquerda e demais lesões a serem apuradas em perícia médica 

judicial, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, 

ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a 

comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que os 

honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma 

do § 2º, se for superior à metade do teto máximo indenizável. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 75%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, 

ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal 

para formalizar o pedido e diz que o boletim de ocorrência não possui 

validade por ter sido elaborado após o acidente. Quanto ao mérito, alega 

não haver prova e que o veículo estava acobertado pelo seguro quando 

da ocorrência do sinistro, vez que sequer foi identificada a placa, 

afirmando ser imprescindível a realização de perícia médica para o fim de 

aferir o grau da invalidez descrita e, em caso de condenação, a fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, 

pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), bem como pela condenação da ré em litigância de 

má-fé. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito 

quanto às preliminares arguidas na peça de defesa, cabe assinalar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 
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INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Sobre a carência da 

ação, atribuída ao fato de o boletim de ocorrência ter sido elaborado 

unilateralmente e tempos depois do acidente, impõe-se esclarecer que, 

para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). Nesse passo, não há se falar em carência da ação, até 

porque a inicial veio acompanhada de outros documentos que fazem 

menção ao acidente. Por fim, quanto ao valor da causa, nenhuma razão 

assiste à requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que 

prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se a 

demandante pretende receber a quantia de até R$ 13.500,00 mais danos 

morais de R$ 15.000,00, por assim entender devido, não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00. Mesmo porque sem 

a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 
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das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em prontuário médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em ombro 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%, cumprindo salientar que, apesar de o 

mencionado boletim ter sido elaborado tardiamente, e certo que o 

documento médico faz menção ao acidente automobilístico, de modo que 

não resta dúvida quanto ao nexo causal entre a lesão e o sinistro. Desta 

feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, 

que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a 

parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a 

partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. No que tange ao 

argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo 

administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do 

exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial 

veio instruída com documento que demonstra a protocolização de 

requerimento administrativo. Contudo, a seguradora, em sua peça de 

defesa, apesar de reconhecer a protocolização do requerimento 

administrativo, diz que tal pedido não consta no site da empresa por não 

ter cumprido as exigências da seguradora para a juntada dos documentos 

necessários. Vê-se, do exposto, que a empresa requerida não negou a 

protocolização do pedido administrativo, apenas esclareceu que tal pedido 

não chegou a ser processado por ausência dos documentos necessários 

exigidos para a regulação administrativa do sinistro, não caracterizando, 

assim, nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de 

Processo Civil, até porque a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, requer a presença de elementos 

que denotem a real intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de 
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confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de 

vantagem no processo, situação não verificada, uma vez que a empresa 

requerida reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que 

o pleito só não se consolidou por conta da ausência de documentos 

essenciais. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Lauriana Gomes da Costa na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinto centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035165-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SABOIA PAES DE BARROS OAB - MT10479-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

VALDEMIR ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 8 de 

julho de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de 

face frontal direita, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e 

pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as 

partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados 

em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na quantia de 

R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo e de pressuposto de constituição válida de processo 

porque há divergência das assinaturas contidas na procuração e nos 

documentos pessoais do autor. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro 

ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial, concorda com o resultado obtido em perícia 

médica e pede o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 
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é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. No que tange 

à apontada irregularidade na representação processual do autor, 

impõe-se esclarecer que, apesar de haver divergência entre as 

assinaturas constantes da CTPS e da procuração, o comparecimento do 

autor em audiência, devidamente acompanhado do advogado constituído 

nos autos sanou qualquer dúvida acerca da representação processual, 

não havendo que se falar em irregularidade processual que impeça o 

prosseguimento do feito. Por fim, no que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 
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Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em olho 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita (lesão neurológica) corresponde a 50%, logo, considerando que 

a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 50% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 3.375,00 (três 

mil, trezentos e setenta e cinco reais). Referente à proibição da requerida 

de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme sustentado 

na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 
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parcialmente procedente o pedido formulado por Waldemir Alves dos 

Santos na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021758-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATIAS CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

AUGUSTO MATIAS CRUZ, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 28 

de fevereiro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura no 

joelho, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, 

ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, com a 

condenação da ré, ainda, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 

15.000,00, bem como que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00, 

nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

adequação do valor da causa, conforme proveito econômico perseguido, 

sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de 

requerimento administrativo. Quanto ao mérito, diz que o autor não faz jus 

à indenização, tendo em vista que o prêmio não estava pago quando da 

ocorrência do sinistro, salientando não haver prova acerca da invalidez ou 

do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer 

foi juntado laudo boletim de ocorrência ou laudos médicos da época do 

sinistro, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, 

a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor apenas manifesta 

concordância com o laudo pericial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, quanto às preliminares 

arguidas na peça de defesa, cabe assinalar, sobre a primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 236 de 799



FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Por fim, no que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 
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não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em ficha de pronto atendimento médico e boletim 

de ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com 

sequelas em membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 25%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita correspondem a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50. No que diz 

respeito à alegação da requerida de que o autor estava inadimplente com 

o pagamento do seguro DPVAT e, por isso, não faz jus à indenização 

pretendida, impende esclarecer que, contrário ao afirmado, a inadimplência 

do prêmio do seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo 

envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” . Esse entendimento aplica-se a 

toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser ou não 

proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em exigibilidade de quitação do prêmio no momento do acidente para 

fazer jus à indenização securitária. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Augusto Matias da Cruz 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 
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princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 

85 do CPC, dado o baixo valor da condenação e levando-se em conta a 

natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014977-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANA CACILDA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

FLAVIANA CACILDA SILVA ALMEIDA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 8 de dezembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter 

sofrido politrauma, polifratura, traumatismo craniano encefálico e fratura 

da estrutura torácica, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização 

em grau maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, 

bem como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o 

processo e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% 

sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, 

ou na forma do § 2º, se for superior à metade do teto máximo indenizável. 

Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a 

citação da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de 

requerimento administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à 

sua sucursal para formalizar o pedido. Quanto ao mérito, alega não haver 

prova acerca da invalidez descrita, tendo em vista que sequer foi juntado 

laudo médico do IML, pugnado pela improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, pede a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Em manifestação acerca do laudo 

pericial, a autora diz que o Sr. Perito não diz qual a base deverá ser 

aplicada a percentagem apurada, enfatizando que o dano é total e não 

parcial, devendo ter por parâmetro o percentual de 100%. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito quanto 

às preliminares arguidas na peça de defesa, cabe assinalar, quanto à 

primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 
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Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em histórico médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em estrutura 

torácica, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 
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Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Com efeito, impõe-se esclarecer, ser 

dispensável a juntada de laudo do IML, tendo em vista que o referido laudo 

não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, pois, conforme 

entendimento pacificado na jurisprudência, a realização do laudo pericial 

pelo Instituto Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 

6.194/74, é para recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. 

Confere-se isso no julgado a baixo transcrito: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 3.375,00. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, 

que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a 

parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a 

partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Assim, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Flaviana Cacilda Silva 

Almeida na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042001-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MORAIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

SANDRO MORAIS DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 13 

de junho de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fraturas na 

mão e membro superior direitos e demais a serem apuradas em perícia 

médica judicial, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau 

maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como 

que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que 

os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma 

do § 2º, se for superior à metade do teto máximo indenizável. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, 

ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 
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administrativo, enfatizando que o autor nunca compareceu à sua sucursal 

para formalizar o pedido. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca 

do nexo causal entre o acidente as lesões, vez que o boletim de 

ocorrência foi realizado três meses depois do acidente, de modo que não 

possui força probante e pugna pela improcedência do pleito. Em caso de 

condenação, pede a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como pela condenação da 

ré em litigância de má-fé. As partes não se opuseram ao resultado obtido 

na perícia médica judicial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, porém, de adentrar o mérito quanto às preliminares arguidas na 

peça de defesa, cabe assinalar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de Rejeito, pois, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 
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atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em histórico médico e boletim de ocorrência, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em mão 

direita, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Com efeito, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 
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Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Assim, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. No que tange ao 

argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo 

administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do 

exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial 

está desacompanhada de prova acerca desse protocolo administrativo. 

Para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, 

II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real intenção 

do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou 

de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação 

não verificada, uma vez que, não se comprovou a tentativa e/ou a 

formalização do pedido junto à ré. Como se vê, inexistindo a má-fé 

processual e o prejuízo à parte adversa durante a instrução, não há que 

se falar em litigância de má-fé. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Sandro Morais da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação e 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051276-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FERNANDO DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

CICERO FERNANDO DA PAZ, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 3 de julho de 2018 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

que da data acima, ao trafegar com sua motocicleta, perdeu o controle e 

caiu, vindo a sofrer fratura no ombro esquerdo, merecendo, por isso ser 

receber o seguro, conforme lesão sofrida, no valor de R$ 3.375,00, que 

foi negada pela ré, conforme pedido administrativo n. 3180467090. Pede, 

ainda, a fixação dos honorários em R$ 3.000,00. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, que o pedido 

administrativo formulado pelo autor foi negado por não ter sido constatada 

invalidez. Quanto ao mérito, insiste na não comprovação da invalidez 

narrada, pugnando pela improcedência do pleito, refutando, ainda, a 

inversão do ônus da prova e, em caso de condenação, a fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor pede a fixação da verba honorária em 

R$ 1.500,00, bem como o julgamento antecipado do mérito. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, quanto 

à preliminar arguida na peça de defesa, cabe assinalar não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Rejeito, pois, a preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em ficha de pronto atendimento médico 

e boletim de ocorrência, ao contrário do afirmado pela requerida, 
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demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticada com sequelas em ombro esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Desta 

feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita correspondem a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 e não a 

quantia pretendida pela parte autora. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Cicero Fernando da Paz na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044149-94.2019.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MARCOS DOMINGOS DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face da 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 22 de junho de 2019 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Alega 

fazer jus à indenização securitária no montante de 40 (quarenta) salários 

mínimos, em decorrência das fraturas sofridas em membro superior 

esquerdo, enfatizando que a requerida não apresentou resposta ao seu 

pedido administrativo dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Pede, assim, a 

procedência do pleito, com a condenação da requerida ao pagamento da 

verba indenizatória, mais honorários fixados no patamar de 20% sobre o 

valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida, em preliminar, pede a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT no polo passivo da lide, sustentando, ainda, 

a falta de interesse de agir, ao argumento de que a regulação do sinistro 

ainda esta pendente de documentação, enfatizando que não houve 

negativa de pagamento, pois o autor não atendeu à solicitação de 

regularização documental. Quanto ao mérito, esclarece que, por não ter 

sido informada a placa do veículo envolvido no sinistro, não se pode 

afirmar que ele era acobertado pelo seguro, pois inexiste informação 

acerca do pagamento do prêmio, enfatizando ser imprescindível a 

produção de prova pericial, a fim de se aferir o grau da lesão descrita. Em 

caso de procedência, diz que a condenação deverá ocorrer após a 

comprovação da existência de invalidez permanente, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmula n. 580/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento da preliminar arguida e no mérito, pugna pela improcedência 

do pedido, salientando ser inaplicável a vinculação do salário mínimo como 

referência ao valor da indenização. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. As partes não se opuseram ao 

resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

na peça de defesa, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à alegada 

pendência no processo administrativo, saliente-se que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 
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INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de conclusão do processo administrativo não enseja a extinção 

do processo por falta de interesse de agir. Por essa razão, AFASTO a 

preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Segundo se observa dos documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos médicos, 

ao contrário do afirmado pela requerida, todos eles demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente do acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido identificada lesão 

parcial incompleta em punho esquerdo, quantificada em 25%, conforme 

confirmação em “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”. Desse 

modo, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez do requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, 

a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, o requerente teve afetadas de forma 

parcial e definitiva as funções punho esquerdo, quantificadas em 50%, 

assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

acima descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação da 

indenização em 50% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em 

R$ 1.687,50. Quanto ao pedido do autor de que a indenização seja fixada 

em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida 

nos valores das indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida 

Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as 

indenizações passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não 

mais em salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e 

também mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 

3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[1] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos o autor sofreu 

acidente em 2019, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos formulados por Marcos Domingos da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavo) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 
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SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I. C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada 

pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001055-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO CANDIDO ROSA (REQUERENTE)

MARILENE ROSA DA PURIFICACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ELIO CANDIDO ROSA e MARILENE ROSA DA PURIFICAÇÃO, qualificados 

nos autos, propuseram “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

por Morte” em face de SEGURADORA LIDER DOS COINSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório no valor 

máximo previsto em lei, decorrente da morte de seu filho Rogério da 

Purificação Cândido, no dia 20.9.2018, às 10h53min, em acidente de 

trânsito. Foram anexados documentos. Em contestação, a ré sustenta, em 

preliminar, a ilegitimidade ativa dos autores, com o fundamento de que não 

há prova de que são os únicos herdeiros do de cujus, a falta de interesse 

de processual por ausência de requerimento administrativo, e, quanto ao 

mérito, requereu a improcedência do pleito por ausência de comprovação 

do nexo causal entre o sinistro e a morte, enfatizando que o boletim de 

ocorrência policial é inservível como meio de prova por ter sido elaborado 

unilateralmente. A peça de defesa foi impugnada. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se a análise das preliminares arguidas 

pela ré, consistentes em ilegitimidade ativa da parte autora e de falta de 

interesse de agir por falta de requerimento administrativo, o que ora se 

passa a fazer, assinalando-se, quanto à preliminar, que tal pretensão não 

merece acolhimento porque segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense a indenização de seguro obrigatório em caso de morte da 

vítima surge somente em razão e após a sua configuração, ou seja, esse 

direito patrimonial não é preexistente ao óbito da pessoa acidentada, 

sendo, portanto, direito dos beneficiários, a afastar a inclusão dos 

genitores do falecido, assim se conferindo do seguinte aresto: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE 

MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DE 

HERDEIRO – AFASTADA - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 - 

REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. As lesões classificadas como de órgãos 

internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração 

profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar 

ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito 

médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa 

de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é 

notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 

1388030 – MG). O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez 

permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus 

sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade 

para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 

266494/MG). O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. 

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito 

oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade 

definitiva do membro do corpo humano afetado. Observada a vedação da 

reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a 

sentença atacada quanto ao estabelecimento da verba securitária. 

Impossível o atendimento de pedido recursal, de modificação do quantum 

indenizatório, de salários mínimos vigentes à época do sinistro, para a 

determinação de que o pagamento do seguro obrigatório DPVAT se 

submeta à MP 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007, que estabeleceu 

a indenização em valor fixo de, no máximo, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) por morte ou invalidez permanente.” (TJMT – N.U 

0008232-95.2012.8.11.0002, Câmaras Cíveis de Direito Privado – 

Sebastião Barbosa Farias – Primeira Câmara de Direito Privado, j. 

3.12.2019 – DJe 10.12.2019 - destaquei). Logo, sendo os autores 

genitores do falecido e, levando-se em conta que este era solteiro, 

segundo atesta a certidão de óbito, e inexistindo prova em contrário, não 

há que se falar em ilegitimidade da parte autora com fundamento na 

inexistência de comprovação de outros herdeiros. Quanto à segunda e 

última preliminar –inépcia da inicial por falta de interesse de agir decorrente 

do não exaurimento da via administrativa –, saliente-se que o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de decisão administrativa por suposta 

ausência dos documentos indispensáveis, não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, porque ausente a opção de 

contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de obrigar a empresa 

seguradora ao pagamento das despesas decorrentes da perícia, mas 

sofrerá as consequências de sua não realização, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da jurisprudência, in 

verbis: “A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, mas 

sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 

435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 

26.5.08) Em atenção ao argumento da parte ré de que o boletim de 

ocorrência é inservível como meio de prova, assinale-se que tal 

documento não precisa, necessariamente, acompanhar a peça primeira, 

quando existirem outros documentos que comprovem o sinistro e as 

lesões, assim se conferindo do aresto a seguir transcrito: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 

– NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – 

PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o 

depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta 

poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de 

ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que 
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demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a 

seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). No caso em estudo, o boletim de ocorrência policial não foi 

lavrado a pedido dos parentes do falecido, mas pela própria autoridade 

policial, quando foi realizar procedimento de liberação de corpo 4 dias 

após o sinistro e, ademais, está em sintonia com a certidão de óbito. Os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em certidão de óbito, ao contrário do afirmado pela ré, 

demonstram que o óbito do Sr. Rogério da Purificação Cândido ocorrido no 

dia 20.9.2018 decorreu do acidente informado na peça primeira, cumprindo 

salientar que a própria certidão de óbito atesta que a morte decorreu de 

“traumatismo cranio encefálico” (p. 29). Saliente-se ser desnecessária, 

neste caso, a realização de prova indireta, tendo em vista que a certidão 

de óbito indica que a causa da morte da vítima foi traumatismo 

crânio-encefálico, por ação contundente, o que é realçado no Boletim de 

Ocorrência elaborado pela Polícia Judiciária Civil, cuja redação é do 

seguinte teor: “Em atendimento ao CIOSP, a equipe Tango I composta pelos 

investigadores Odinei Stolarski e Solanea Saciolotty se deslocou ao HPSM 

Cuiabá para procedimento de liberação de corpo; de acordo com o 

prontuário médico hospitalar, Rogério da Purificação Cândido deu entrada 

no Pronto Socorro de Cuiabá na data de 16/09/2018 às 11h01min, vítima 

de acidente entre motocicleta e carro e que não resistindo aos ferimentos, 

veio a óbito hoje, 20/09/2018 às 07h30m...” (sic p. 27). Vê-se, do exposto, 

que a própria polícia civil, quando da liberação do corpo, constatou, 

através de prontuário médico, que o falecimento decorreu do acidente 

noticiado na peça primeira, sendo tais documentos suficientes para 

demonstrar a relação de causalidade entre o evento danoso narrado e a 

morte da vítima, filho dos autores, impondo-se a responsabilização da 

parte ré pelo pagamento integral da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), previsto no 3º, da Lei n. 6.194/74). Diante do exposto, 

julgo procedentes os pedidos formulados por Elio Cândido Rosa e Marilene 

Rosa da Purificação na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por morte 

em face de Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para 

condená-la ao pagamento do valor de 13.5.00,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que corresponde à totalidade do valor previsto no Anexo da Lei n. 

11.945/2009, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar 

do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 

1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno 

também a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o 

bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo exigido para 

o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à 

instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P.I. C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047160-34.2019.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ROSANGELA BATISTA ALCANTARA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 28 de julho de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em 

sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fraturas de 

arcos costais, de quadril, de L5 e sacro, trauma pulmonar, trauma 

abdominal e demais a serem apuradas em perícia médica judicial, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização em grau maior, ou seja, em 100%. 

Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre 

as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em R$ 2.500,00 ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos moldes do § 8º, do art. 85, do CPC, ou na forma do § 2º, se for 

superior à metade do teto máximo indenizável. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando 4 lesões parciais incompletas, 

quantificadas em 25%, a primeira e demais em 50%. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de interesse de 

agir em razão da falta de requerimento administrativo, enfatizando que o 

autor nunca compareceu à sua sucursal para formalizar o pedido, bem 

como a inépcia da inicial por ausência de boletim de ocorrência. Quanto ao 

mérito, alega não haver prova acerca do nexo causal entre o acidente as 

lesões, bem como de que o veículo estava segurado pelo DPVAT, pois 

não foi identificada a placa para, assim, se poder apurar o pagamento do 

prêmio. Em caso de condenação, pede a fixação dos juros a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da 

verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como 

pela condenação da ré em litigância de má-fé. As partes não se opuseram 

ao resultado obtido na perícia médica judicial. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito quanto às 

preliminares arguidas na peça de defesa, cabe assinalar, quanto à 

primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 
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de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo não enseja a extinção do processo por 

falta de interesse de agir. Quanto à alegada ausência de boletim de 

ocorrência, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação do aludido documento 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no do SAMU, sendo oportuno esclarecer também que a lei não 

exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência policia para comprovar o 

acidente de trânsito. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 
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promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em histórico médico e boletim de ocorrência do 

SAMU, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas 

decorrentes de TCE – lesão neurológica; estrutura torácica, estrutura 

abdominal e estrutura pélvica, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesões parciais incompletas, quantificadas em 25% a primeira e as demais 

de 50% cada. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial 

do requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas 

anatômicas e/ou funcionais parciais descrita correspondem ao percentual 

de 100%, cada uma delas, logo, considerando que as lesões foram 

quantificadas em 25% e 50% revela-se justa e adequada a fixação de 

25% de 100% e 50% de 100 (por três vezes) do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 23.625,00, que deverá ser limitada ao teto máximo de 

R$ 13.500,00. Quanto ao argumento da requerida de que a requerente não 

informou a placa do veículo, não se sabendo, por isso, se o automóvel é 

ou não acobertado pelo seguro DPVAT, assinale-se que a identificação do 

veículo sinistrado é irrelevante, diante do caráter social do seguro, não 

trazendo, a lei, a obrigatoriedade de identificação do veículo como 

requisito para a cobertura do seguro, contentando-se com o registro do 

fato em boletim de ocorrência ou outro documento para comprovar o 

sinistro. Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a autora 

extra processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez 

ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em 

sua residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Assim, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. No que tange ao 

argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé por ter falseado a verdade ao afirmar que inexistiu processo 

administrativo, mesmo diante da robusta prova carreada aos autos do 

exaurimento da via administrativa, cumpre anotar que, realmente, a inicial 

está desacompanhada de prova acerca desse protocolo administrativo. 

Para a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, 

II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real intenção 

do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou 

de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação 

não verificada, uma vez que, não se comprovou a tentativa e/ou a 

formalização do pedido junto à ré. Como se vê, inexistindo a má-fé 

processual e o prejuízo à parte adversa durante a instrução, não há que 

se falar em litigância de má-fé. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Rozangela Batista Alcantara na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 
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obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009389-22.2019.8.11.0041
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MARINA ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

IRINEU FELISMINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

MARINA ROCHA DA SILVA e IRINEU FELISMINO DA SILVA, qualificados 

nos autos, propuseram “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT por Morte 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, objetivando o recebimento da 

cobertura máxima do seguro obrigatório previsto na Lei n. 6.194/74, em 

razão do falecimento do seu filho Higor Francisco Rocha da Silva, 

decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 30.6.2018, com apoio em 

vários documentos. Em contestação, a ré argui, em preliminar, a alteração 

do polo passivo para inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios, a 

ilegitimidade ativa dos autores para pleitearem a indenização do valor total 

da cobertura porque inexistem provas de que são os únicos herdeiros do 

falecido, bem como em inépcia da inicial por ausência dos documentos 

indispensáveis, como, por exemplo, documentos médicos e relatórios 

acerca do primeiro atendimento do acidente. No mérito, pugnou pela 

improcedência do pleito. Foram juntados documentos. A peça de defesa 

foi impugnada. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se 

a análise das preliminares arguidas na peça de defesa, consistentes em 

inclusão no polo passivo da Seguradora Líder, em ilegitimidade ativa dos 

autores e, por fim, em inépcia da inicial por ausência de documentos 

indispensáveis, o que ora se passa a fazer, assinalando-se, quanto à 

primeira, que tal pretensão não merece acolhimento porque qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o 

beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras. (...).” (TJMG - Apelação Cível 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, os beneficiários à indenização optaram pela requerida, 

não havendo, desse modo, que se falar em alteração do polo passivo. 

Quanto à segunda preliminar – ilegitimidade ativa – cumpre ressaltar que 

tal pretensão não merece acolhimento porque segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense a indenização de seguro obrigatório em 

caso de morte da vítima surge somente em razão e após a sua 

configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é preexistente ao óbito 

da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito dos beneficiários, a afastar 

a inclusão dos genitores do falecido, assim se conferindo do seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – 

AUSÊNCIA DE MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – 

ILEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRO – AFASTADA - NEXO CAUSAL – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL – DEMONSTRADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO 

DA LEI 11.945/09 - REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As lesões classificadas 

como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de 

declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a 

apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas 

por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que 

independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a 

invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no 

REsp nº 1388030 – MG). O direito à indenização do seguro DPVAT por 

invalidez permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos 

seus sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm 

legitimidade para propor a ação de cobrança da quantia correspondente 

(STJ AREsp 266494/MG). O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o 

dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico 

elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a 

incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Observada 

a vedação da reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há 

como alterar a sentença atacada quanto ao estabelecimento da verba 

securitária. Impossível o atendimento de pedido recursal, de modificação 

do quantum indenizatório, de salários mínimos vigentes à época do 

sinistro, para a determinação de que o pagamento do seguro obrigatório 

DPVAT se submeta à MP 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007, que 

estabeleceu a indenização em valor fixo de, no máximo, R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) por morte ou invalidez permanente.” (TJMT – 

N.U 0008232-95.2012.8.11.0002, Câmaras Cíveis de Direito Privado – 

Sebastião Barbosa Farias – Primeira Câmara de Direito Privado, j. 

3.12.2019 – DJe 10.12.2019 - destaquei). Logo, sendo os autores 

genitores do falecido e, levando-se em conta que este era solteiro, 

segundo atesta a certidão de óbito, e inexistindo prova em contrário, não 

há que se falar em ilegitimidade da parte autora com fundamento na 

inexistência de comprovação de outros herdeiros. Ressalte-se, em 

reforço, que os próprios autores afirmaram na petição inicial que inexistem 

outros herdeiros, cabendo, assim, à parte ré, a prova em contrário dessa 

afirmação, dada a teoria da dinamização da inversão do ônus da prova, 

nos termos do § 1º, do art. 373, do CPC. Em relação à terceira e última 

preliminar – inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis 

à propositura da ação – ressalte-se que, ao contrário do que se alega, a 

inicial veio instruída com boletim de ocorrência lavrado pela própria 

autoridade policial, um “ADENDO” emitido pelo Núcleo da Polícia Militar, e 

um laudo de necrópsia dando conta de que o acidente ocorreu no dia 

30.6.2018, não sendo, assim, imprescindíveis outros documentos. Assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 252 de 799



AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor 

e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da parte autora, 

justamente por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de 

demonstrar o grau da lesão sofrido. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

demandante, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, nos termos do § 1º, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

cumprindo salientar que tal ato não tem o condão de obrigar a empresa 

seguradora ao pagamento das despesas decorrentes da perícia, mas 

sofrerá as consequências de sua não realização, presumindo-se 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos da jurisprudência, in 

verbis: “A inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte 

contrária a pagar as custas da prova requerida pelo consumidor, mas 

sofre as consequências de não produzi-la” (STJ-RP 115/282: 3ª T.., REsp 

435.155), “ou seja, presumir-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor” (STJ-2ª T., REsp 871.350, Min. Eliana Calmon, j. 13.5.08, DJU 

26.5.08) Os documentos anexados aos autos, consistentes em certidão 

de óbito, em laudo de necrópsia, adendo e boletim de ocorrência policial, 

ao contrário do afirmado pela ré, demonstram, à saciedade, que o de cujus 

Higor Francisco Rocha da Silva veio a óbito no dia 8.7.2018, em razão do 

acidente de trânsito sofrido em 30.6.2018, cumprindo salientar que a 

própria certidão de óbito atesta que a morte decorreu de acidente de 

veículo. Saliente-se ser desnecessária, neste caso, a realização de prova 

indireta consistente na análise do prontuário médico da vítima, tendo em 

vista que a própria certidão de óbito e o laudo de necrópsia atestam que o 

falecimento decorreu de acidente de trânsito. Nesse contexto, estando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a morte do filho dos autores decorreu de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se a responsabilização da parte ré pelo pagamento integral da 

indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), previsto no 3º, 

da Lei n. 6.194/74). Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos 

formulados por Marina Rocha da Silva e Irineu Felismino da Silva na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT por Morte em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 13.5.00,00 

(treze mil e quinhentos reais), que corresponde à totalidade do valor 

previsto no Anexo da Lei n. 11.945/2009, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno também a parte ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida de maior complexidade, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e 

o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019272-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO OLIMPIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))
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AGNALDO OLIMPIO DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Indenização do Seguro” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 5 de junho de 2016 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Relata 

ter sofrido fratura do arco costal inferior esquerdo, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 4.725,00 e pede a procedência 

do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em 20% sobre o 

valor da condenação. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, no mérito, não haver prova acerca da invalidez ou do nexo 

de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito. Em caso de condenação, pede a fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. A 

preliminar sustentada na peça de defesa foi afastada na decisão 

saneadora, na qual designou-se perícia médica, cujo laudo apresentado 

pelo médico perito nomeado nos autos apontou lesão parcial incompleta, 

quantificada em 25%. As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em estrutura 

torácica, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 
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CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 3.375,00 e não o 

valor pretendido pelo autor. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Agnaldo Olimpio da Silva na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023692-41.2019.8.11.0041
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ANTONIO KLEBER BEZERRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ANTONIO KLEBER BEZERRA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, 

propôs “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório c/c Indenização por 

Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira, requerendo, ao final, a 

procedência do pleito, para o fim de condenar a ré ao pagamento da 

indenização do seguro obrigatório, decorrente do acidente que sofrera no 

dia 8.4.2018, com apoio em diversos documentos. Antes mesmo da 

audiência de conciliação, a parte autora desistiu da ação, com o 

fundamento de que foi ajuizada erroneamente, requerendo a extinção do 

processo (p. 124). O processo tramitou normalmente com a apresentação 

de defesa, com a impugnação, até que a parte autora ratifica o pedido de 

desistência, com o que discordou a parte ré, que afirma que o processo 

deverá ser extinto por litispendência, haja vista que outro idêntico foi 

ajuizado perante outro juízo. É a síntese do necessário. Decido. Segundo 

prevê o § 4º, do at. 485 do Código de Processo Civil, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. No caso em tela, o autor desistiu da ação antes de oferecida a 

defesa e da audiência de tentativa de conciliação, o que dispensa 

consentimento da parte contrária, conforme estabelece o referido 

dispositivo. Nesses termos, não há que se falar em discordância da parte 

ré, tampouco em extinção do processo por litispendência, impondo-se, 

assim, o acolhimento do pleito da parte autora. Em face do exposto, com 

suporte no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo, por 

sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora, e declaro extinto o processo sem 

resolução do mérito. As custas processuais e os honorários advocatícios 

deverão ser suportados pela parte autora (art. 90, CPC), fixando a verba 

de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida de maior relevo, o bom trabalho desenvolvido 

pelo advogado e o razoável tempo utilizado para o seu serviço. Contudo, 

suspendo a condenação, em virtude da gratuidade da justiça deferida (art. 

98, § 3º, CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. 

P. I. C.
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RAYANA BREGOLATTO ALVES, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT” em face de 
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, objetivando o recebimento da diferença do seguro 

obrigatório no valor de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e 

cinquenta centavos), enfatizando que a quantia recebida 

administrativamente de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos) está muito aquém do valor devido, dada a invalidez 

permanente provocada do acidente de trânsito no dia 20.6.2017. Foram 

anexados vários documentos. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa, tendo na ocasião sido juntado o laudo da perícia técnica 

realizada, mesmo contra a vontade da parte autora, que discordou do 

resultado e requereu a realização de nova perícia por outro perito do 

Juízo, pois segundo afirma a avaliação médica está totalmente em 

desacordo com a gravidade da lesão (p. 130). Não houve apresentação 

de defesa (Id 25078202) e, mesmo assim, a parte autora impugnou peça 

inexistente (Id 23945584), ratificando a realização de nova perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I e II do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, decretar a revelia da parte ré, que, apesar de regularmente citada, 

não contestou o pleito. Assim, com suporte no art. 344 do Código de 

Processo Civil, decreto-lhe a revelia, presumindo-se como verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora, salientando que a parte ré 

poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em 

que se encontrar (parágrafo único, art. 346, CPC). A autora objetiva o 

recebimento da diferença do seguro obrigatório de R$ 11.812,50 (onze mil, 

oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), pois segundo é afirmado 

na inicial a quantia recebida administrativamente de R$ 1.687,50 ( mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) é aquém do valor 

devido. Na audiência frustrada de conciliação foi realizada perícia técnica 

que concluiu que a parte autora possui enfermidade parcial incompleta em 

seu punho esquerdo, quantificada em 50% (cinquenta por cento – p. 134), 

com o que discordou a parte autora e requereu a realização de outra 

perícia por outro perito do Juízo. Tem-se, entretanto, que a pretensão não 

merece acolhimento, tendo em vista que a realização de nova perícia 

somente se justifica caso haja necessidade de se corrigir eventual 

omissão ou inexatidão verificada na perícia anterior, segundo prevê o art. 

480, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese 

vertente, resultando claro mero inconformismo da parte autora, que por si 

só não autoriza a realização de novo ato, até porque a prova pericial está 

sujeita à livre apreciação do magistrado (art. 479, CPC). Neste sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. SEGURO 

DPVAT. PERÍCIA. MUTIRÃO DPVAT. VALIDADE. RESULTADO. MERA 

DISCORDÂNCIA DO AUTOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. 

DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PAGAMENTO A 

DESTEMPO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO 

INCIDÊNCIA. - Não há que se falar em realização de nova perícia 

simplesmente porque a parte não concordou com o resultado do laudo 

médico elaborado. É desnecessária a realização de nova perícia quando a 

prova técnica, realizada sob o crivo do contraditório, mostra-se completa, 

bem fundamentada e sem vício a maculá-la. - Nos casos de pedido 

administrativo de indenização do seguro DPVAT, somente incide correção 

monetária e juros de mora quando o pagamento for feito fora do prazo de 

30 (trinta) dias da entrega dos documentos necessários à seguradora 

(artigo 5º, §1º e §7º, da Lei 6.194/74).” (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.14.024403-0/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª 

Câmara Cível – j. 8.2.2018 – DJe 23.2.2018 – destaquei). Como se vê, 

inexistindo vícios a macularem o trabalho do perito, não há que ser 

deferida a realização de nova perícia médica simplesmente porque a parte 

não concordou com a conclusão do laudo elaborado. Ultrapassada tal 

questão, assinale-se que a parte autora busca a complementação do valor 

do seguro DPVAT, concluindo-se, disso, que houve reconhecimento 

administrativo do acidente com o pagamento da quantia de R$ 1.687.50 

(mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que 

dispensa maiores comentários acerca do nexo de causalidade entre o 

sinistro e as lesões experimentadas pela parte autora, até porque os 

documentos trazidos com a inicial demonstram os fatos noticiados, 

impondo-se apenas a aferição do efetivo grau da lesão para aquilatar 

sobre a diferença exigida pela parte autora. Conforme já exposto, 

segundo a perícia técnica realizada, a parte autora encontra-se acometida 

de incapacidade parcial incompleta em seu punho esquerdo, quantificada 

em 50% (cinquenta por cento), salientando-se que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando 

que as lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 

50% (cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% 

de 25%, valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, 

seicentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde 

ao percentual de 12,5% do valor total da cobertura, exatamente a quantia 

paga administrativamente, não havendo, assim, que se falar em diferença 

a ser recebida. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados por Rayana Bregolatto Alves na Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros, declarando extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo advogado e o razoável tempo 

exigido para o seu serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude 

da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, CPC). Transitada em julgado a 

sentença, arquive-se o processo com baixas e anotações de costume. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009269-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

RAIMUNDO NONATO SILVA SOUSA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório, 

decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 15.9.2018, que lhe 

ocasionou lesões de natureza permanente, no valor máximo da cobertura 

nos termos da Lei 6.194/74 ou 40 salários mínimos. Foram anexados 

documentos. A audiência de conciliação resultou inexitosa. No referido ato 

processual foi juntada a perícia técnica realizada, que atestou estar a 

parte autora acometida de invalidez parcial em seu ombro direito e em seu 

pé direito, quantificada, respectivamente, em 50% (cinquenta por cento). 

Em contestação,a ré argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, 

afirmando ser da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 

a responsabilidade pela indenização, falta de interesse de agir em razão 

da não juntada de documentos necessários no processo administrativo, 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora e, por 

fim, impugna à gratuidade da justiça. Quanto ao mérito, diz que não restou 

comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões, 

enfatizando que o boletim de ocorrência registrado posteriormente ao 

acidente é inservível como meio de prova, afirmando ser da parte autora 

tal ônus, requerendo, assim, a improcedência do pleito. A peça de defesa 

foi impugnada. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise da impugnação à 

gratuidade da justiça e, após, das preliminares arguidas pela parte ré. 

Assinale-se, quanto à – impugnação à gratuidade da justiça – que, 

segundo preveem os §§ 3º e 4º, do art. 98 do CPC, presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural e a assistência da parte autora por advogado particular 

não impede a concessão de gratuidade da justiça. Nesses termos, caberia 

ao impugnante, comprovar a condição econômica dos beneficiários da 

gratuidade da justiça, mesmo tendo o Juízo considerado suficiente a mera 

afirmação de hipossuf iciência f inanceira. Neste sent ido : 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. 
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LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. 

ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de 

hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência 

judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na 

impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade 

possui capacidade para custear as despesas processuais. (...) 3. Agravo 

interno desprovido.” (STJ – AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Min. Sérgio 

Kukina – Primeira Turma – j. 22.8.2017 – DJe 22.8.2017 – destaquei). Como 

se vê, não tendo a impugnante se desincumbido desse ônus, resultando o 

seu inconformismo em meras alegações, não trazendo para os autos 

qualquer prova documental apta a afastar a presunção de veracidade 

declarada de hipossuficiência financeira, impõe-se o afastamento de sua 

tese argumentativa. Quanto à primeira preliminar – alteração do polo 

passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S/A –, ressalte-se que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda 

preliminar – ausência do exaurimento da via administrativa – assinale-se 

que, fato, o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter protocolizado o requerimento administrativo que 

só não foi decidido por suposta ausência dos documentos necessários, 

foi contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Respeitante à terceira e última preliminar – falta de 

documento com endereço da parte autora – saliente-se que tal exigência 

mostra-se desnecessária porque, a teor do disposto nos arts. 46 e 53, V, 

ambos do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 540 do STJ, na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT pode o autor ajuizar 

a ação no foro de seu domicílio, no local do acidente ou na sede da 

seguradora. A jurisprudência é neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL - TRÍPLICE OPÇÃO DE FORO - DECLARAÇÃO 

OFICIOSA DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO 

- ELEIÇÃO DE FORO ALEATÓRIA - RESPALDO NA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA - 

MANUTENÇÃO - Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui 

faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do 

acidente ou ainda do domicílio do réu. (Súmula 540, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015); - Nas ações de cobrança de 

seguro DPVAT, deve ser afastada a vedação à declaração oficiosa da 

incompetência relativa de natureza territorial (arts. 65 e 337, §5º, 

CPC/2015 e Súmula nº 33, STJ), nas hipóteses em que a eleição de foro 

procedida pelo autor se mostrar aleatória, vale dizer, sem nenhum 

respaldo nas opções ofertadas pela legislação processual.” (TJMG - 

Conflito de Competência 1.0000.19.110939-6/000 – Rel. Des. Domingos 
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Coelho – 12ª Câmara Cível, j. 13.11.2019 – DJe 18.11.2019 – destaquei). 

Logo, tendo a vítima de acidente de trânsito tríplice opção para o 

ajuizamento da ação e, levando-se em conta que preferiu o local de 

domicílio da seguradora, indiferente se torna a juntada de comprovante de 

residência em seu nome ou não. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto 

ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em relação ao argumento da 

parte ré de o boletim de ocorrência policial é inservível como meio de prova 

porque elaborado posteriormente ao acidente por informações unilaterais 

da própria vítima, cumpre salientar que, para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido este o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Os 

documentos trazidos com a peça primeira, consistentes, em boletim de 

ocorrência policial, laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado 

pela parte ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos 

pela parte autora, decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 

15.9.2018, o que foram constados por perícia técnica judicial, que concluiu 

estar a parte autora acometida de invalidez parcial incompleta em ombro 

direito e em pé direito, quantificadas, respectivamente, em 50% (cinquenta 

por cento – p. 90). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se 

passa a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 
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corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 50 

(cinquenta por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25%, valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (mil, seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos – 12,5% do valor global da 

cobertura). Quanto à invalidez no pé direito, segundo a referida tabela, a 

perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, corresponde a 

50% (cinquenta por cento). Assim, tendo em vista que as lesões foram 

quantificadas em 50% (cinquenta por cento), revela-se adequada a 

fixação de 50% de 50%, que resulta em R$ 3.375,00 (três mil e trezentos 

e setenta e cinco reais – 25% do valor global da cobertura). Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por 

Raimundo Nonato Silva Souza na Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor total de R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que corresponde, 

respectivamente, aos percentuais de 12,5% e 25% do valor global de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais, dado o princípio da causalidade, 

aplicado na espécie. No que diz respeito à fixação da verba honorária, 

quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.
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Processo Número: 1033926-53.2017.8.11.0041
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

SINVAL MODESTO MIRANDA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança Securitária DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 12 de agosto de 2018 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Relata 

ter sofrido fratura na diáfise da tíbia, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que os honorários 

sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação, caso ultrapasse a 

metade do teto indenizável ou na forma do art. 85, § 8º, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, no mérito, que a 

indenização, caso seja reconhecida, deve ser fixada proporcionalmente 

ao grau da lesão, conforme apurado em perícia médica judicial. Pede, 

ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial. A preliminar sustentada na peça de defesa foi afastada na 

decisão saneadora, na qual designou-se perícia médica, cujo laudo 

apresentado pelo médico perito nomeado nos autos apontou lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. As partes não se opuseram ao 

resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 
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MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro 

inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Sinval Modesto de Miranda na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), dado o baixo 

valor da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, que 

não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado 

pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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VANIA SOARES FERNANDES, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 20 de 

dezembro de 2016 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a ré não apresentou 

resposta ao seu pedido administrativo e relata ter sofrido fratura em 

membro inferior esquerdo, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que os honorários 

sejam fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observada as 

hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de requerimento administrativo e de laudo 

do IML. No mérito, diz que o pedido dever ser julgado improcedente em 

virtude falta de prova do nexo causal entre a lesão e o acidente, 

enfatizando ser imprescindível a produção de prova pericial, a fim de se 

apurar o grau da lesão. Afirma que, caso seja reconhecido o direito 

indenizatório, o valor deve ser fixado proporcionalmente ao grau da lesão, 

conforme apurado em perícia médica judicial, pugnado, enfim, pela fixação 

dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. As 

preliminares sustentadas na peça de defesa foram afastadas na decisão 

saneadora, na qual designou-se perícia médica, cujo laudo apresentado 

pelo médico perito nomeado nos autos apontou lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%. As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência e laudos médicos, ao contrário do afirmado pela 

requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela requerente 

decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido diagnosticada com sequelas em joelho esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 
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de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional parcial descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50. 

Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Vânia soares 

Fernandes na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte 

sentido: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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SANDRA AUXILIADORA FRANÇA SILVA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 5 de abril de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em 

sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fatura da estrutura cervical, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização e pede a procedência do pleito, bem como que 

a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que os 

honorários sejam fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, 

se for menor, na quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do 

CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 10%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão 

da falta de requerimento administrativo. Quanto ao mérito, alega que o 

acidente descrito não é acobertado pelo seguro, visto tratar de queda de 

ônibus, enfatizando não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial e, quanto 

ao resultado obtido em laudo pericial, diz que o Perito deve responder aos 

quesitos ali formulados, insistindo na premissa de que a invalidez é total e 

não parcial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, inclusive 

para complementação do laudo requerida pelo autor, vez que não foi 

apontada ou demonstrada qualquer irregularidade na perícia que mereça 

reparo, cabendo salientar que os questionamentos levantados pela parte 

foram devidamente esclarecidos na “Avaliação Médica para fins de 

Conciliação” Id. 25248956, que assim concluiu: “dano anatômico e/ou 

funcional definitivo (sequelas)”, sendo ele parcial incompleto e residual 

(10%). Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 
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julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. Por fim, no que se refere ao valor 

da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, 

pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa 

será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 
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transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em estrutura 

pélvica, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 10%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 10% revela-se justa e adequada a fixação de 10% de 

100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.350,00. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, 

que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a 

parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a 

partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Sandra Auxiliadora 

França Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face 

da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 
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serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006749-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BRONEL CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

LETÍCIA BRONEL CORREA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT”, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos expostos na peça primeira, requerendo, ao final, a procedência 

do pleito para a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório, 

decorrente do acidente sofrido no dia 1.9.2018, com apoio em diversos 

documentos. Na audiência de conciliação a parte autora desistiu do 

prosseguimento do feito, com o que discordou a parte ré (p. 137). A parte 

ré não contestou o pleito, sendo posteriormente ratificado pela parte 

autora o pedido de desistência da ação. É o relatório. Decido. Segundo 

prevê o § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil, oferecida a 

contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da 

ação. No caso em tela, a desistência do prosseguimento da ação ocorreu 

na audiência de conciliação, anterior, portanto, à apresentação de defesa. 

Logo, a desistência independe do consentimento da parte contrária, 

impondo-se o acolhimento do pleito. Diante do exposto, com suporte no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo, por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação formulada pela 

parte autora, declarando extinto o feito sem resolução do mérito. As 

custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados pela 

parte autora (art. 90, CPC). Assim, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a singeleza da ação e o pouco 

tempo exigido do advogado, que consistiu em comparecimento à audiência 

de conciliação. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da 

gratuidade deferida. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033849-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID GUIMARAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

DAVID GUIMARÃES DE SOUZA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA. DE 

SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

objetivando o recebimento do seguro obrigatório, decorrente de acidente 

de trânsito no dia 29.2.2016, que lhe ocasionou lesões de natureza 

permanente, no valor máximo da cobertura nos termos da Lei 6.194/74 ou 

40 salários mínimos. Requer a inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, 

CPC). Foram anexados documentos. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

incompleta no joelho esquerdo, quantificada em 25% (vinte e cinco por 

cento). Em contestação,a ré argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, 

afirmando ser da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 

a responsabilidade pela indenização, litispendência por distribuição de 

ações idênticas (29.8.2016 – processo 1001845-08.2016 – 1ª Vara Cível 

de Várzea Grande) e, por fim, ausência de comprovante de residência em 

nome da autora. Quanto ao mérito, impugna os documentos trazidos com a 

inicial, especialmente as assinaturas da parte autora contidas na 

procuração e nos documentos pessoais, que são diferentes, alegando 

também inexistir prova do nexo de causalidade entre o sinistro e as 

lesões, enfatizando ser imprescindível laudo médico emitido pelo IML. 

Afirma ser da parte autora o ônus da prova. Para fins de 

prequestionamento, requer manifestação expressa do juízo quanto às 

normas do inciso LV, do art. 5º, CF, e do art. 3º, II, e 5§ 5º, da Lei 

6.194/74. Foram anexados documentos. A peça de defesa foi impugnada. 

É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise da das preliminares arguidas pela parte ré. Assinale-se, 

quanto à primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, ressalte-se que tal pretensão 

não merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar – litispendência 

–, cumpre anotar que apesar de a parte autora ter, de fato, ajuizado ação 

semelhante e que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande-MT, registrada sob o n. 1001845-08.2016, observa-se do 

PJE que o referido processo foi extinto sem resolução do mérito, por 

desistência, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, não havendo, desse 

modo, que se falar em litispendência. No que se refere à terceira e última 

preliminar – falta de documento com endereço da parte autora – 

saliente-se que tal exigência mostra-se desnecessária porque, a teor do 

disposto nos arts. 46 e 53, V, ambos do Código de Processo Civil, bem 

como na Súmula 540 do STJ, na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT pode o autor ajuizar a ação no foro de seu domicílio, no 

local do acidente ou na sede da seguradora. A jurisprudência é neste 

sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - TRÍPLICE OPÇÃO DE 
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FORO - DECLARAÇÃO OFICIOSA DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - 

IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO - ELEIÇÃO DE FORO ALEATÓRIA - 

RESPALDO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - DECISÃO QUE 

DECLINA DA COMPETÊNCIA - MANUTENÇÃO - Na ação de cobrança do 

seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. (Súmula 

540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015); - Nas 

ações de cobrança de seguro DPVAT, deve ser afastada a vedação à 

declaração oficiosa da incompetência relativa de natureza territorial (arts. 

65 e 337, §5º, CPC/2015 e Súmula nº 33, STJ), nas hipóteses em que a 

eleição de foro procedida pelo autor se mostrar aleatória, vale dizer, sem 

nenhum respaldo nas opções ofertadas pela legislação processual.” 

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.110939-6/000 – Rel. Des. 

Domingos Coelho – 12ª Câmara Cível, j. 13.11.2019 – DJe 18.11.2019 – 

destaquei). Logo, tendo a vítima de acidente de trânsito tríplice opção para 

o ajuizamento da ação e, levando-se em conta que preferiu o local de 

domicílio da seguradora, indiferente se torna a juntada de comprovante de 

residência em seu nome ou não. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto 

ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em relação ao argumento da 

parte ré acerca da imprescindibilidade de laudo médico emitido pelo IML, 

cumpre ressaltar que tal documento não é imprescindível ao ajuizamento 

da ação, tendo em vista que a exigência é somente para o caso de 

pagamento administrativo da indenização. A jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que a realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal – IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa, conforme se 

verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A 

TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO 

CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - 

INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do 

acidente, bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a 

juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova 

pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso 

do processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação 

do documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Logo, não há que se falar em sua 

imprescindibilidade para o ajuizamento da presente ação, sobretudo 

porque foi realizada perícia médica judicial. Os documentos trazidos com a 

peça primeira, consistentes, em boletim de ocorrência policial, laudos e 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela parte ré, demonstram, 

à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora, 

decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 29.1.2016, o que 

foram constatados por perícia técnica judicial, que concluiu estar a parte 

autora acometida de invalidez parcial incompleta no joelho esquerdo, 

quantificada em 25% (vinte e cinco por cento – p. 249). Nesse contexto, 

estando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 
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invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um 

quadril, joelho ou tornozelo, corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). 

Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, por 

isso, quantificadas em 25 (vinte e cinco por cento), revela-se justa e 

adequada a fixação de 25% de 25%, sobre o valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos – 6,25% do valor global da cobertura). Assinale-se, por fim, que, 

para fins de prequestionamento, desnecessária a manifestação expressa 

do órgão julgador quanto aos dispositivos legais debatidos, sendo 

suficiente a devida apreciação da matéria por eles abrangida. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por David 

Guimarães de Souza na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), que corresponde ao percentual de 6,25% do valor global de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, dado o 

princípio da causalidade, aplicado na espécie. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024967-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTANA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JEFFERSON SANTANA CASTRO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Sumária de Cobrança” em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

objetivando o recebimento do seguro obrigatório, decorrente de acidente 

de trânsito sofrido no dia 5.9.2014, que lhe ocasionou lesões de natureza 

permanente, no valor máximo da cobertura nos termos da Lei 6.194/74. 

Requer a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do 

CPC. Foram anexados documentos. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

em seu joelho esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). 

Em contestação,a ré argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, 

afirmando ser da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A 

a responsabilidade pela indenização, a ausência de requerimento 

administrativo válido por pendência documental e, por fim, falta de 

comprovante de endereço em nome da parte autora. Quanto ao mérito, 

sustenta, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, pelo 

decurso do lapso temporal de 3 anos entre o sinistro (5.9.2014) e o 

ajuizamento da ação (8.8.2018). Diz que não restou comprovado o nexo 

de causalidade entre o sinistro e as lesões, enfatizando que o boletim de 

ocorrência registrado posteriormente ao acidente é inservível como meio 

de prova, afirmando ser da parte autora tal ônus, requerendo, assim, a 

improcedência do pleito. Requer pronunciamento expresso do Juízo sobre 

as normas do inciso LV, do art. 5º, da CF, e do art. 3º, II, e 5º, § 5º, da Lei 

n. 6.194/74, para fins de prequestionamento. Foram juntados documentos. 

A peça de defesa foi impugnada por negativa geral. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise das preliminares arguidas pela parte ré. Assinale-se, quanto à 

primeira – alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, ressalte-se que tal pretensão não 

merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar – ausência do 

exaurimento da via administrativa – assinale-se que, fato, o Supremo 

Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 

839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão 

resistida e para a configuração da necessidade de intervenção 

jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o 

prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos seguintes 

arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 
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ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, 

RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - 

destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE 

SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS 

OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. 

INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE 

OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO 

EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo prévio perante a 

seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a 

propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se 

ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do 

acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito 

processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem 

os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade 

jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias 

administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, 

o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a 

pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder 

Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter protocolizado o requerimento administrativo que 

só não foi decidido por suposta ausência dos documentos necessários, 

foi contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Respeitante à terceira preliminar – falta de documento 

com endereço da parte autora – saliente-se que tal exigência mostra-se 

desnecessária porque, a teor do disposto nos arts. 46 e 53, V, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como na Súmula 540 do STJ, na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT pode o autor ajuizar a ação 

no foro de seu domicílio, no local do acidente ou na sede da seguradora. A 

jurisprudência é neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

- TRÍPLICE OPÇÃO DE FORO - DECLARAÇÃO OFICIOSA DE 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO - ELEIÇÃO DE 

FORO ALEATÓRIA - RESPALDO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA - MANUTENÇÃO - 

Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu. (Súmula 540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, 

DJe 15/06/2015); - Nas ações de cobrança de seguro DPVAT, deve ser 

afastada a vedação à declaração oficiosa da incompetência relativa de 

natureza territorial (arts. 65 e 337, §5º, CPC/2015 e Súmula nº 33, STJ), 

nas hipóteses em que a eleição de foro procedida pelo autor se mostrar 

aleatória, vale dizer, sem nenhum respaldo nas opções ofertadas pela 

legislação processual.” (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.19.110939-6/000 – Rel. Des. Domingos Coelho – 12ª Câmara Cível, 

j. 13.11.2019 – DJe 18.11.2019 – destaquei). Logo, tendo a vítima de 

acidente de trânsito tríplice opção para o ajuizamento da ação e, 

levando-se em conta que preferiu o local de domicílio da seguradora, 

indiferente se torna a juntada de comprovante de residência em seu nome 

ou não. No que diz respeito à quarta e última preliminar – ausência de 

documentos indispensáveis - cumpre salientar que, apesar de a parte 

autora não ter trazido com a inicial cópia do seu RG e de seu CPF, o 

número de tais documentos constam da carteira de habilitação anexada na 

p. 17, não se sustentando, assim, a alegada irregularidade. Assim, 

AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Antes de adentrar o mérito propriamente dito, impõe-se o 

enfrentamento da prejudicial de mérito de prescrição, o que ora se passa 

a fazer, assinalando-se que, segundo o entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ): “(...) o termo inicial do prazo 

prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve 

ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. (...) Exceto nos 

casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a 

presunção de ciência.” (REsp Representativo n. 1.388.030/MG, Rel. MIn. 

Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 1.8.2014). No mesmo sentido, o 

enunciado da Súmula n. 573 do STJ: “Nas ações de indenização 

decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente 

da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de 

laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou 

naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de 

instrução.” Na hipótese vertente, a parte autora sofreu acidente no dia 

5.9.2014, mas só teve ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez após a realização da perícia médica judicial, sendo clara a 

verificação nos documentos médicos trazidos com a inicial que, quando 

das consultas médicas logo após o sinistro, não restou detectada a 

notoriedade da invalidez permanente. Logo, não procede a prejudicial de 

mérito. Ultrapassada tal questão, registre-se não se aplicar no caso em 

tela a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 
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os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em relação ao argumento da 

parte ré de o boletim de ocorrência policial é inservível como meio de prova 

porque elaborado posteriormente ao acidente por informações unilaterais 

da própria vítima, cumpre salientar que, para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT, é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstram o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, tendo sido este o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a inicial veio instruída com documentos 

que demonstram que a parte autora se submeteu a atendimento médico 

exatamente no dia do sinistro anunciado no referido boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Os 

documentos trazidos com a peça primeira, consistentes, em boletim de 

ocorrência policial e boletins de atendimento médico, ao contrário do 

afirmado pela parte ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte autora, decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no 

dia 5.9.2014, o que foram constados por perícia técnica judicial, que 

concluiu estar a parte autora acometida de invalidez parcial incompleta em 

punho esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento – p. 

114). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos 

médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 

corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 75% 

(setenta e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% 

de 25%, valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos – 18,75% do valor 

global da cobertura). Assinale-se, por fim, que, para fins de 

prequestionamento, desnecessária a manifestação expressa do órgão 

julgador quanto aos dispositivos legais debatidos, sendo suficiente a 

devida apreciação da matéria por eles abrangida. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jefferson Santana 

Castro na Ação Sumária de Cobrança em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor total de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

que corresponde ao percentual de 18,75% do valor global de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, dado o 

princípio da causalidade, aplicado na espécie. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016441-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GONCALO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1016441-69.2019.8.11.0041 – PJE VALDIR GONÇALO VIEIRA, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Pedido de Danos Morais” em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo 

alega sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Diz ter sofrido fratura de punho esquerdo, no membro superior 

direito, fratura exposta de rádio distal direito, fratura no pé esquerdo e 

demais lesões a serem apuradas em perícia, tendo recebido 

administrativamente apenas a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), fazendo, assim, jus ao pagamento da diferença da 

indenização de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e os danos 

morais sofridos em decorrência disso. Pede, pois, a procedência do pleito, 

bem como a fixação dos honorários em 20% sobre o valor da 

condenação, caso o valor ultrapasse metade do teto indenizável ou na 

forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento 

em caso de indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da 

CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

readequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. 

Sustenta, ainda a carência de ação por falta de interesse de agir, com o 

argumento de que a liquidação do sinistro já foi efetuada na esfera 

administrativa no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais), bem como a inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensáveis ao deslinde da demanda. Quanto ao mérito, afirma tendo 

ocorrido o pagamento e a outorga, sem vícios, da quitação, nenhum valor 

é devido ao requerente, sendo, portanto, insubsistente o pleito, diante da 

satisfação da obrigação administrativamente na proporção da lesão e 

refuta a pretensão de indenização por danos morais. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesões parciais incompletas, quantificadas em 75% 

e 75%. Em impugnação, a parte autora reitera os termos da inicia inicial e 

pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé. As partes não se 

opuseram ao laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise da preliminar arguida pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto ao valor da causa, nenhuma razão 

assiste à requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que 

prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais os 

danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Quanto à 

segunda preliminar – ausência de interesse de agir – cumpre anotar que o 

recibo de quitação outorgado pela requerida de forma plena e geral, mas 

relativo à satisfação parcial do valor legalmente assegurado, não se 

traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em juízo a sua 

complementação. Melhor esclarecendo, entendendo a parte requerente 

que o pagamento do seguro obrigatório que recebeu na via administrativa 

não é integral, tem interesse processual de postular o recebimento da 

complementação do valor que entende devido, sob pena de ofensa à 

garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF). 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL – 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – AFASTADA - PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - 

COBRANÇA DE DIFERENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

REJEITADA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e 

da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo 

Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende 

necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento 

daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ 

REsp 1691392/MG). O pagamento administrativo do seguro obrigatório – 

DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação 

do valor devido, pois o recebimento em sede administrativa não presume a 

renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de 

invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no 

valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3º, §1º, II - Lei 

6 .194/74/MP 451/08 -  Le i  11.945/09. ”  (TJMT –  N.U 

0006754-90.2016.8.11.0041, , Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara 

de Direito Privado – j. 12.6.2018 – DJe – 15.6.2018 – destaquei). Como se 

observa, objetivando-se o beneficiário a complementação do valor devido 

tido como pago a menor administrativamente, não há que se falar em falta 

de interesse de agir. Outra sorte não assiste à requerida no que se refere 

à inépcia da inicial e ao cerceamento de defesa, vez que, contrário ao 

afirmado, a inicial veio devidamente acompanhada de documentos 

suficientes ao deslinde da demanda, segundo se infere da documentação 

médica. Por essas razões, AFASTO as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à pretendida aplicação, neste caso, do princípio da 

dinamização do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, 

cumpre anotar que não se aplica na hipótese vertente as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 
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relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se, do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte requerente. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica do requerente, mostra-se imperiosa a inversão dos ônus 

probatórios, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. No caso em estudo, conforme 

demonstram os documentos anexados aos autos, a própria requerida 

reconheceu o pleito administrativamente, pagando a quantia de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) tida como equivalente 

à extensão do dano sofrido pela parte requerente, o que é contestado por 

esta, que afirma ainda existir uma diferença a receber. Havendo, como se 

vê, reconhecimento administrativo do nexo causal entre o acidente e as 

lesões sofridas pelo requerente, indispensável se torna outros 

comentários acerca da matéria, impondo-se apenas aquilatar sobre a 

existência ou não da diferença pleiteada. Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo médico, 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrentes 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticada com fratura no punho direito e tornozelo esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id. 

25512657, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, sendo a 

primeira quantificada em 75% e a segunda em 75%. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas funcionais do autor correspondem 

a 25% e 25%, logo, considerando que as lesões no caso foram 

quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento) e em 75% (setenta e 

cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% 

referente ao punho direito, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

e 75% de 25% referente ao tornozelo esquerdo, que resulta em R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

perfazendo um total de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), dos quais deverá ser deduzida a quantia paga 

administrativamente de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais). No que tange ao argumento de que a requerida deverá ser 

condenada como litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, para a 

configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do 

CPC, faz-se necessária a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar 

que, de acordo com a jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé 

exige o preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta 

esteja inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha 

sido dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 
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Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado Valdir Gonçalo 

Vieira na Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Pedido de Danos Morais proposta em face da Seguradora Líder Dos 

Consórcios De Seguro DPVAT S.A, para condená-la ao pagamento da 

diferença da indenização no valor de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), já deduzido o valor pago 

administrativamente de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do 

sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% 

ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, 

de condená-la em danos morais. Condeno também a parte ré ao 

pagamento das custas processuais. No que diz respeito à fixação da 

verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o 

valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, 

que devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; 

nada importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se 

o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único do 

art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028407-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESAQUE ADAO BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1028407-29.2019.8.11.0041 – PJE MESAQUE ADÃO BISPO, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c 

Pedido de Danos Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 25.3.2016 sofreu um acidente fraturando o fêmur 

esquerdo, provocando-lhe invalidez permanente, conforme atestam os 

inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à indenização prevista 

na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007 e os danos 

morais sofridos em decorrência disso. Invoca a aplicação da teoria da 

dinamização do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do Código de 

Processo Civil, com a inversão do ônus da prova. Requer o 

processamento da ação para, ao final, condenar a requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT correspondente, na forma 

prevista na Lei n. 6.194/74. Ao final, para fins de prequestionamento em 

caso de indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da 

CF), bem como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação 

do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. Sustenta, 

ainda, a ausência de requerimento administrativo e a prejudicial de mérito, 

a prescrição trienal. Quanto ao mérito, diz não ser devido o pagamento de 

indenizado a parte segurada inadimplente, como no caso da parte autora, 

enfatizando inexistir prova acerca da invalidez narrada ou do nexo causal 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, especialmente porque o 

boletim de ocorrência elaborado com base de declarações unilaterais não 

possuem força probantes, bem como a ausência do laudo do IML e refuta 

a pretensão de indenização por danos morais. Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela improcedência do 

pedido, além da fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC, em caso de condenação. 

A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo às partes intimadas 

para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesões parciais incompletas, quantificadas de 50% 

e 10%, com o qual concordou a parte autora. Em impugnação, a parte 

autora reitera os termos da inicia inicial. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito ou mesmo a análises 

das preliminares, sobre a prejudicial alegada de prescrição trienal, prevista 

na Súmula 405, do STJ[1], impõe-se assinalar que, de acordo com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da 

Súmula 278[2], o termo inicial do prazo prescricional em ações 

indenizatórias conta-se a partir do momento em que o segurado teve 

ciência inequívoca da incapacidade laboral. A despeito de o acidente sub 

judice ter ocorrido em março de 2016, conforme documentação contida 

nos autos, é certo que as sequelas dele decorrentes só ficaram 

cristalinamente demonstradas quando da realização da perícia médica, 

cujo laudo foi definitivo para mensurar a extensão da incapacidade da 

parte autora. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é nesse sentido, 

segundo se infere do julgado "in verbis": “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO - AFASTADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA EXTENSÃO E 

PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM 

JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações de indenização decorrente 

de seguro DPVAT , a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo 

médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles 

em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” 

(Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).” 

(N.U 0002436-05.2012.8.11.0009 - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. 

José Zuquim Nogueira, j. 19.2.2020, p. DJE 21.2.2020) Nesse passo, 

considerando que o marco inicial do prazo prescricional só teve início a 

partir do laudo médico conclusivo, que foi realizado em outubro de 2019, 

não há se falar em prescrição. Fica, portanto, afastada a prejudicial. 

Quanto às preliminares arguidas na peça de defesa, cabe assinalar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 
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em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a quantia de até o teto máximo da indenização, que é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além 

disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do 

proveito econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento 

administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[3] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 
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encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura no 

membro inferior esquerdo e membro superior esquerdo, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada no Id. 

25252623, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, sendo a 

primeira quantificada em 50% e a segunda em 10%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML, tendo em vista que o referido 

documento não é prova indispensável para o ajuizamento da ação, sendo 

a exigência exclusiva para o caso de indenização administrativa. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No 

caso em apreço, o requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as 

funções do membro inferior e superior esquerdo, quantificadas em 50% e 

10%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas funcionais do autor 

correspondem a 70% cada, logo, considerando que as lesões no caso 

foram quantificadas em 50% (cinquenta por cento) e em 10% (dez por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 70% referente ao 

membro inferior esquerdo, do valor total da cobertura, que resulta em R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) e 10% de 70% 

referente ao membro superior esquerdo, que resulta em R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), perfazendo um total de R$ 

5.670,00 (cinco mil, seiscentos e setenta reais). No que diz respeito à 

alegação da requerida de que a parte autora estava inadimplente com o 

pagamento do seguro DPVAT e, por isso, não faz jus à indenização 

pretendida, impende esclarecer que, contrário ao afirmado, a inadimplência 

do prêmio do seguro obrigatório por parte do (a) proprietário (a) do veículo 

envolvido em sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização, conforme Súmula nº 257 do STJ, "in verbis": “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” . Esse entendimento aplica-se a 

toda e qualquer vítima de acidente, independentemente de ser ou não 

proprietário do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO 

PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – 

IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA 

DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 
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SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em compensação, como pretendido pela requerida. Respeitante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, não 

caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que não 

restou seguramente demonstrada a existência de circunstância especial 

capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pela requerida, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Mesaque 

Adão Bispo na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/c Pedido de Danos 

Morais proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor R$ 5.670,00 (cinco mil, seiscentos e 

setenta reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de condená-la em danos 

morais. Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta 

a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve 

em três anos. [2] O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. [3] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio 

Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª 

Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028729-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA AUXILIADORA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLEN CANDIDO LOPES OAB - MT11608/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

SEBASTIANA AUXILIADORA DA COSTA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Damos 

Morais” em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

porque, segundo alega, faz jus à diferença da indenização paga pela 

requerida a menor, em decorrência da incapacidade permanente 

resultante do acidente sofrido em 4 de novembro de 2018, conforme 

boletim de ocorrência e de atendimento médico anexos. Relata ter recebido 

administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), que entende ter sido inferior ao 

devido, diante da gravidade da lesão sofrida decorrente de fratura dos 

ossos da perna/tíbia, requerendo, por isso, a condenação da ré ao 

pagamento da diferença no valor inicial de R$ 5.000,00 mais danos morais 

no importe de R$ 1.000,00. Pugna pela inversão do ônus da prova, bem 

como pela fixação dos honorários advocatícios na forma do art. 85, §§ 2º 

e 8º, do CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida 

assevera que o pagamento administrativo ocorreu de acordo com o grau 

de comprometimento da lesão, de forma justa e proporcional, nos termos 

da lei, sendo certo que o negócio jurídico realizado com o segurado não 

possui defeito sanável, não havendo que se falar em diferença a ser 

paga. Diz ser inaplicável a inversão do ônus da prova com base no CDC, 

enfatizando que, em caso de procedência do pedido, os juros deverão 

incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso 

(Súmula n. 580/STJ). A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo 

as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta no percentual de 75%. Em impugnação, a autora reitera os 

termos da inicial e não se opõe ao resultado obtido a perícia, o mesmo 

ocorrendo em relação à ré. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, 

alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da 

vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, quanto ao 

argumento da requerida de que não se aplica no caso em tela a inversão 

do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, 

que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque ausente 

a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo 
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segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela requerente e se a indenização já paga foi 

suficiente de acordo com a legislação correspondente. Melhor explicando, 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, observa-se que 

os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

ocorrência policial e em laudos médicos demonstram a ocorrência dos 

danos sofridos pela requerente decorrentes do acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com fratura em 

membro inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação”, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada 75%. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial 

da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional parcial descrita corresponde a 70%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação 

de 75% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50. 

De outra monta, levando-se em conta que a requerida já pagou à segurada 

a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), como constatado nos autos, sobeja-lhe uma 

diferença no valor de R$ 4.725,00. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização ou o pagamento a menor não gera abalo moral, 

vexame, humilhação, dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis 

aborrecimentos aos quais todos aqueles que vivem em sociedade estão 

sujeitos (TJMG - Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano 

de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). 

Logo, não há que se falar em responsabilização da requerida por danos 

morais. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Sebastiana Auxiliadora da Costa na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 
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11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, nos termos dos §

§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030806-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GROSSL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1030806-02.2017.8.11.0041 – PJE LAERCIO GROSSL, qualificado 

nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Benefício do Seguro 

Obrigatório-DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 29.7.2017 sofreu um acidente de trânsito, que 

resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir. Diz ter sofrido politrauma, polifratura e fratura da 

clavícula, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em grau 

maior, ou seja, em 100%. Pede, assim, a procedência do pleito, bem como 

que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que 

os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme § 8º, do art. 85, 

do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso de 

indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a ausência 

de interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, 

Sustenta, ainda, a ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude do comprovante 

de endereço do autor estar em nome de terceiro. No mérito, impugna os 

documentos juntados com a inicial, alegando haver divergência nas 

assinaturas, salientando não ter sido comprovado o direito indenizatório, 

da a insuficiência de prova do nexo de causalidade entre a suposta lesão 

e o acidente de trânsito descrito. Afirma que a condenação, caso ocorra, 

só deverá ser estabelecida após a comprovação da invalidez, mediante 

perícia médica, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de Danos de 

Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da citação 

válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 

426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e, no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a fixação dos 

juros a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 25%. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicia inicial e 

pugna pela condenação da ré em litigância de má-fé, bem como a fixação 

dos honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Houve 

complementação do laudo pericial, onde as partes não se opuseram ao 

resultado obtido em perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, sobre a divergência apontada pela requerida nas assinaturas 

do autor contidas em documentos pessoais e na procuração, impende 

esclarecer que, apesar de não serem idênticas, há semelhança nas 

rubricas, segundo se infere do Registro Geral de Id. 10118208, não se 

visualizando indício de irregularidade. Além disso, é certo que qualquer 

dúvida a esse respeito ficou devidamente sanada quando da realização 

da perícia judicial, em audiência de conciliação, na qual se fez presente o 

autor, acompanhado do advogado constituído nos autos. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 
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para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Sobre a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, em virtude de irregularidade no comprovante de residência do 

autor, o que, segundo a requerida, prejudicaria a fixação da competência, 

impõe-se esclarecer que, como bem sustentado na peça de ingresso, de 

acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, ainda que o 

comprovante juntado com a inicial esteja em nome de terceiro, de maneira 

algum isso afetaria a competência deste juízo para processar o feito. 

Assim, AFASTO as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 
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atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao contrário do afirmado 

pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no membro superior 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, 

sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente 

decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência 

de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso 

em apreço, o requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as 

funções do membro superior esquerdo, quantificada em 25%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros superiores corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 25% revela-se justa e adequada a fixação de 

25% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a parte autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que tange ao argumento 

de que a requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé 

impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de má-fé, na 

hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a presença de 

elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar com a 

verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, para a 

obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos autos. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Por fim, quanto ao prequestionamento, com a manifestação 

específica sobre as matérias constitucionais, com vistas a eventual 

interposição de recurso, pleiteado pelas partes, cabe assinalar que tal 

exigência para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve 

ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar 

expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou 

constitucionais apresentados. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Laercio Grossl na Ação de Cobrança de Benefício 

do Seguro Obrigatório-DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência tem adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pela advogada e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002479-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON GONCALVES VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS
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EDMILSON GONÇALVES VICENTE, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, objetivando o 

recebimento do seguro obrigatório, decorrente de acidente de trânsito 

sofrido no dia 4.6.2017, que lhe ocasionou lesões de natureza 

permanente, no valor máximo da cobertura nos termos da Lei 6.194/74 ou 

40 salários mínimos. Foram anexados documentos. A audiência de 

conciliação resultou inexitosa. No referido ato processual foi juntada a 

perícia técnica realizada, que atestou estar a parte autora acometida de 

invalidez parcial incompleta em seu tornozelo direito, quantificada em 75% 

(setenta e cinco por cento). Em contestação,a ré argui, em preliminar, que 

o valor dado à causa de R$ 38.160,00, correspondente a 40 salários 

mínimos, deverá ser revisto porque muito além do valor correto de R$ 

13.500,00; comprovante de residência em nome de terceiro e, por fim, 

ausência de requerimento administrativo. Quanto ao mérito, diz que não 

restou comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões, 

enfatizando ser necessária a emissão de laudo médico pelo IML, 

afirmando ser da parte autora o ônus da prova, requerendo, assim, a 

improcedência do pleito. Requer manifestação expressa do Juízo quanto 

às normas do inciso LV, do art. 5º, da CF, e no art. 3º, II, e art. 5º, ambos 

da Lei 6.194/74, para fins de prequestionamento. Foram anexados 

documentos. Não houve impugnação à peça de defesa, apesar de 

intimada a parte autora. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise da impugnação ao valor 

da causa, bem como das preliminares arguidas pela parte ré. Assinale-se, 

quanto à impugnação ao valor da causa, que, conforme bem salientado 

pela parte ré, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 38.160,00 

(trinta e oito mil e cento e sessenta reais), que corresponde a 40 salários 

mínimos que é o valor pleiteado a título de indenização securitária. 

Ressalte-se que a indenização securitária não deverá ser fixada com 

base no salário mínimo, como pretendido pela parte autora, porque com a 

modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro Obrigatório, 

por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei 

nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser determinadas conforme 

valores fixos e não mais em salários mínimos, segundo se infere da 

transcrição a seguir: “Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[1] 

Assim, para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se 

aplica os parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se 

infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – 

SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na 

vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT 

deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do 

sinistro.” (N.U 0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito 

Privado, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, DJe 19.10.2018 - 

destaquei) “AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - 

ANÁLISE EM CONJUNTO COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À 

ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN 

IDEM AFASTADO - DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. O acidente ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve 

ser aplicado o Art. 3°, alínea “a”, da Lei que determinava o valor máximo da 

indenização em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País à época da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da 

aludida Lei). Assim, correto o uso do salário mínimo ao tempo da liquidação 

para o cálculo da indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição 

do valor da moeda corroído pela inflação de forma automática, deve ser 

excluída a correção monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 

0093560-57.2016.8.11.0000 – Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018 - 

destaquei). No caso dos autos a parte autora sofreu acidente em 2017, 

quando já estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, de modo que a análise do 

pedido está em perfeita sintonia com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, 

da Lei 6.194/74, acrescentado pela Lei nº 11.482/07). Logo, deveria ter 

sido atribuído à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o valor máximo da cobertura previsto em lei, embora não seja 

correto exigir da parte autora a fixação de quantia correto, porquanto 

despropositado exigir-lhe tal ato enquanto não realizada perícia técnica 

para aquilatar a extensão da lesão (TJSP – AI 22697289120158260000 – 

p. 29.2.2016). Contudo, considerando que atribuiu à causa 

equivocadamente o valor correspondente a salário mínimo, acolho a 

impugnação e atribuo à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Quanto à segunda preliminar – comprovante de 

endereço em nome de terceiro – saliente-se que a exigência de juntada de 

documento com endereço em nome da parte autora mostra-se 

desnecessária porque, a teor do disposto nos arts. 46 e 53, V, ambos do 

Código de Processo Civil, bem como na Súmula 540 do STJ, na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT pode o autor ajuizar a ação 

no foro de seu domicílio, no local do acidente ou na sede da seguradora. A 

jurisprudência é neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

- TRÍPLICE OPÇÃO DE FORO - DECLARAÇÃO OFICIOSA DE 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO - ELEIÇÃO DE 

FORO ALEATÓRIA - RESPALDO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - 

AUSÊNCIA - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA - MANUTENÇÃO - 

Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor 

escolher entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do 

domicílio do réu. (Súmula 540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, 

DJe 15/06/2015); - Nas ações de cobrança de seguro DPVAT, deve ser 

afastada a vedação à declaração oficiosa da incompetência relativa de 

natureza territorial (arts. 65 e 337, §5º, CPC/2015 e Súmula nº 33, STJ), 

nas hipóteses em que a eleição de foro procedida pelo autor se mostrar 

aleatória, vale dizer, sem nenhum respaldo nas opções ofertadas pela 

legislação processual.” (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.19.110939-6/000 – Rel. Des. Domingos Coelho – 12ª Câmara Cível, 

j. 13.11.2019 – DJe 18.11.2019 – destaquei). Logo, tendo a vítima de 

acidente de trânsito tríplice opção para o ajuizamento da ação e, 

levando-se em conta que preferiu o local de domicílio da seguradora, 

indiferente se torna a juntada de comprovante de residência em seu nome 

ou não. Quanto à terceira e última preliminar – ausência do exaurimento da 

via administrativa – assinale-se que, fato, o Supremo Tribunal Federal, 

quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 
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fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

protocolizado o requerimento administrativo que só não foi decidido por 

suposta ausência dos documentos necessários, foi contestada a ação, 

não havendo, desse modo, que se falar em falta de interesse de agir. 

Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[2] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

requerida de imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto 

Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo 

em vista que o referido laudo não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 
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IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos e 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pelo autor. Os 

documentos trazidos com a peça primeira, consistentes, em boletim de 

ocorrência policial, laudos e prontuários médicos, ao contrário do afirmado 

pela parte ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos 

pela parte autora, decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 

4.6.2017, o que foram constados por perícia técnica judicial, que concluiu 

estar a parte autora acometida de invalidez parcial incompleta em 

tornozelo direito, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento – p. 

278). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos 

médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, corresponde a 25% (vinte e 

cinco por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são 

parciais e, por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25%, valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos – 18,75% do valor global da cobertura). 

Assinale-se, por fim, que, para fins de prequestionamento, desnecessária 

a manifestação expressa do órgão julgador quanto aos dispositivos legais 

debatidos, sendo suficiente a devida apreciação da matéria por eles 

abrangida. Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Edmilson Gonçalves Vicente na Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT em face de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT LTDA, para condená-la ao pagamento 

do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), que corresponde ao percentual de 18,75% do valor 

global da cobertura de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, dado o 

princípio da causalidade, aplicado na espécie. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para as 

contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, 

CPC) P. I. C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07. [2] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017545-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LOPES DA CONCEICAO GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))
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PAULO LOPES DA CONCEIÇÃO GALDINO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 17 de dezembro de 2018 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Relata ter sofrido fratura de dedos do pé direito, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização securitária e pede a procedência do pleito, bem 

como que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, caso ultrapasse a metade do teto máximo indenizável ou na 

forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, ainda as partes intimadas para se 

manifestarem acerca do laudo pericial que apontou lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda a ausência de prova da entrega de toda a 

documentação em processo administrativo. No mérito, diz que a 

indenização, caso seja reconhecida, deverá ser fixada conforme grau da 

lesão apurado em perícia médica judicial; os juros fixados a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas na peça de defesa, cumprindo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAPFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 
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que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à alegada pendência no processo administrativo, saliente-se que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de conclusão do processo 

administrativo não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. Afasto, portanto, as preliminares. Quanto ao mérito, assinale-se que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 
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5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no pé 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 50%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 50% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 1,687,50. No que diz respeito à alegação 

da requerida de que o autor estava inadimplente com o pagamento do 

seguro DPVAT e, por isso, não faz jus à indenização pretendida, impende 

esclarecer que, contrário ao afirmado, a inadimplência do prêmio do 

seguro obrigatório por parte do proprietário do veículo envolvido em 

sinistro não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, 

conforme Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização” . Esse entendimento aplica-se a toda e 

qualquer vítima de acidente, independentemente de ser ou não proprietário 

do veículo, segundo se confere dos arestos a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – 

AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO 

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA 

– SÚMULA Nº 257 DO STJ – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização ao proprietário 

inadimplente. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum 

efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica 

sucumbência recíproca.” (TJMT - N.U 1017502-67.2016.8.11.0041 – 

Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 31.7.2019, p. no DJE 5.8.2019) – 

destaquei “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DATA NO SINISTRO – ERRO MATERIAL 

– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO 

DANOSO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – LITIGÂNCIA DE 

MA-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM 

PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Conforme dispõe a 

Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, não é motivo para 

recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz 

qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja 

ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.” 

(TJMT - N.U 1016909-04.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. José Zuquim 

Nogueira, j 24.7.2019, p. DJE 2.8.2019) - destaquei Desse modo, não há 

falar em exigibilidade de quitação do prêmio no momento do acidente para 

fazer jus à indenização securitária. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Paulo Lopes da Conceição Galdino na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043585-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCIANNE AMANCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JOYCIANNE AMANCIO DOS SANTOS, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face 

da PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 16 de junho de 2019 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Alega 

fazer jus à indenização securitária no montante de 40 (quarenta) salários 

mínimos, em decorrência das fraturas sofridas em membro superior direito, 

enfatizando que a requerida não apresentou resposta ao seu pedido 

administrativo dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Pede, assim, a 

procedência do pleito, com a condenação da requerida ao pagamento da 

verba indenizatória, mais honorários fixados no patamar de 20% sobre o 

valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida, em preliminar, pede a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT no polo passivo da lide, sustentando, ainda, 
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a falta de interesse de agir, ao argumento de que a regulação do sinistro 

ainda esta pendente de documentação, enfatizando que não houve 

negativa de pagamento, pois o autor não atendeu à solicitação de 

regularização documental. Quanto ao mérito, alega inexistir prova do nexo 

causal entre as lesões e o acidente descrito e, em caso de procedência, 

diz que a condenação deverá ocorrer após a comprovação da existência 

de invalidez permanente, observando-se, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 

n. 580/STJ). Requer, por fim, o acolhimento da preliminar arguida e no 

mérito, pugna pela improcedência do pedido, salientando ser inaplicável a 

vinculação do salário mínimo como referência ao valor da indenização. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas na peça de defesa, cumprindo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à alegada pendência no processo administrativo, saliente-se que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de conclusão do processo 

administrativo não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. Por essa razão, AFASTO a preliminar. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Segundo se observa dos 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

todos eles demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela requerente 

decorrente do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, 

tendo sido identificada lesão parcial incompleta em ombro direito, 

quantificada em 50%, conforme confirmação em “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação”. Desse modo, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez do requerente decorre de acidente 

de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional acima 
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descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação da 

indenização em 50% de 25% do valor total da cobertura, que resulta em 

R$ 1.687,50. Quanto ao pedido da autora de que a indenização seja fixada 

em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, com a modificação ocorrida 

nos valores das indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida 

Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as 

indenizações passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não 

mais em salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e 

também mencionada pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 

3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[1] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 

COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos a autora 

sofreu acidente em 2019, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos formulados por Joycianne Amancio dos Santos na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Porto 

Seguro Companhia de Seguro e Cia, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavo) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I. C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada 

pela Lei N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013367-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO ASSUNCAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1013367-41.2018.8.11.0041 – PJE ORLANDO ASSUNÇÃO DE 

CAMPOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 25.2.2017, 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

que em virtude da lesão sofrida faz jus ao pagamento integral da 

indenização, sem graduação da invalidez, enfatizando ser inconstitucional 

a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam 

a dignidade da pessoa humana. Pede, assim, a procedência do pleito, a fim 

de ver a requerida condenada ao pagamento da verba indenizatória, bem 

como dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa, além da inversão do ônus da prova. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a ausência 

de interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, 

Sustenta, ainda, a ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude do comprovante 

de endereço do autor estar em nome de terceiro. No mérito, impugna os 

documentos juntados com a inicial, alegando haver divergência nas 

assinaturas, salientando não ter sido comprovado o direito indenizatório, 

dada a insuficiência de prova do nexo de causalidade entre a suposta 

lesão e o acidente de trânsito descrito, tendo em vista que o registro de 

ocorrência foi elaborado unilateralmente, não possuindo força probante. 

Defende a constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e da Lei n. 

11.494/2009, afirmando, ainda, ser imprescindível a produção de prova 

pericial, com vistas à apuração e quantificação do grau de invalidez e, em 

caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das preliminares 

arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, quanto ao 

mérito, pugna pela improcedência do pedido, além da fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC, em caso de condenação. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. As partes não se manifestaram acerca 

do resultado obtido no laudo. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Inicialmente, sobre a divergência apontada pela requerida nas assinaturas 

do autor contidas em documentos pessoais e na procuração, impende 

esclarecer que, apesar de não serem idênticas, há semelhança nas 

rubricas, segundo se infere do Registro Geral de Id. 13246347, não se 
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visualizando indício de irregularidade. Além disso, é certo que qualquer 

dúvida a esse respeito ficou devidamente sanada quando da realização 

da perícia judicial, em audiência de conciliação, na qual se fez presente o 

autor, acompanhado do advogado constituído nos autos. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme cópia do 

requerimento administrativo, foi contestada a ação, não havendo, desse 

modo, que se falar em falta de interesse de agir. No que tange à 

inconstitucionalidade alegada pela parte requerente que, em suma, se 

refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 11.945/2009, cumpre salientar que 

tal argumento foi rechaçado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, via 

controle concentrado, no julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que entendeu 

ser constitucional a utilização da tabela anexa, não violando os princípios 

da proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao retrocesso social. 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO 

VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - 

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RECEBIMENTO INTEGRAL 

NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Quanto à suposta inconstitucionalidade das regras legais que 

criaram uma tabela para o cálculo do montante devido a título de 

indenização em favor do segurado acidentado, cuida-se de medida que 

não afronta o ordenamento jurídico. (STF - ADI 4350, ADI 4627). A 

alegação genérica de ofensa à dignidade da pessoa humana não pode 

descaracterizar o escopo de proteção proporcionado pelo referido 

princípio. Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social, também 

não se vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional. (STF - ADI 4350, 

ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com 

observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao 

percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura máxima é de até 

R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 

11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via administrativa a 

integralidade da indenização, não cabe mais nenhum ressarcimento.” 

(TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de 
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Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de 

Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – destaquei). Como se vê, 

estando superada, de há muito, tal tese, não há que se rediscutir a 

matéria. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em documentos médicos, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pela parte requerente decorrente do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no tornozelo 

direito, o que foi confirmado na perícia médica realizada e anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 
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quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Outrossim, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, 

assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente teve afetadas de 

forma parcial e definitiva as funções do tornozelo direito, quantificada em 

50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da mobilidade de um 

tornozelo corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão no caso em 

tela foi quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 25%, do valor total da cobertura para cada uma delas, que resulta 

em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Orlando Assunção De Campos na Ação de Cobrança 

proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007711-69.2019.8.11.0041
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SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT” em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, objetivando o 

recebimento do seguro obrigatório, decorrente de acidente de trânsito no 

dia 26.9.2018, que lhe ocasionou lesões de natureza permanente, no valor 

máximo de 40 salários mínimos. Foram anexados documentos. A audiência 

de conciliação resultou inexitosa. No referido ato processual foi juntada a 

perícia técnica realizada, que atestou estar a parte autora acometida de 

invalidez parcial incompleta em membro inferior esquerdo, quantificada em 

100% (cem por cento), bem como no cotovelo esquerdo, quantificada em 

75% (setenta e cinco por cento – p. 108). Em contestação,a ré argui, em 

preliminar, a ausência de requerimento administrativo e, no mérito, afirma 

que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e as 

lesões, enfatizando inexistir ficha do primeiro atendimento médico, e que é 

necessária a emissão de laudo médico pelo IML, esclarecendo ser da 

parte autora o ônus da prova, requerendo, assim, a improcedência do 

pleito. Requer manifestação expressa do Juízo quanto às normas do 

inciso LV, do art. 5º, da CF, e no art. 3º, II, e art. 5º, ambos da Lei 

6.194/74, para fins de prequestionamento. Foram anexados documentos. 

Não houve impugnação à peça de defesa, apesar de intimada a parte 

autora. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de 

adentrar o mérito, a análise da única preliminar arguida na peça de defesa, 

consistente em ausência de requerimento administrativo, o que ora se 

passa a fazer, assinalando-se que, fato, o Supremo Tribunal Federal, 

quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 

824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 
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jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

protocolizado o requerimento administrativo que só não foi decidido por 

suposta ausência dos documentos necessários, foi contestada a ação, 

não havendo, desse modo, que se falar em falta de interesse de agir. 

Assim, AFASTO a preliminar. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

requerida de imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto 

Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo 

em vista que o referido laudo não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos e 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pelo autor, 

salientando-se que a ausência de documento comprobatório do primeiro 

atendimento médico não é fator preponderante para afastar o nexo de 

causalidade, quando existentes outros documentos, como, por exemplo, o 

boletim de ocorrência de acidente de trânsito emitido no mesmo dia do 

sinistro pela Polícia Rodoviária Federal (p. 25-26). Os documentos trazidos 

com a peça primeira, consistentes, em boletim de ocorrência policial, 

relatórios e atestados médicos, ao contrário do afirmado pela parte ré, 
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demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte 

autora, decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 26.9.2018, o 

que foram constados por perícia técnica judicial, que concluiu estar a 

parte autora acometida de invalidez parcial incompleta em membro inferior 

esquerdo, quantificada em 100% (cem por cento) e em cotovelo esquerdo, 

quantificada em 75% (setenta e cinco por cento – p. 108). Nesse 

contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). Ressalte-se que a 

indenização não deverá ser fixada com base no salário mínimo, como 

pretendido pela parte autora, porque com a modificação ocorrida nos 

valores das indenizações do Seguro Obrigatório, por meio da Medida 

Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as 

indenizações passaram a ser determinadas conforme valores fixos e não 

mais em salários mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir: “Art. 

3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[2] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, DJe 19.10.2018 - destaquei) 

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM 

CONJUNTO COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 

6.194/74 - UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA 

LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM 

AFASTADO - DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. O acidente ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve 

ser aplicado o Art. 3°, alínea “a”, da Lei que determinava o valor máximo da 

indenização em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País à época da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da 

aludida Lei). Assim, correto o uso do salário mínimo ao tempo da liquidação 

para o cálculo da indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição 

do valor da moeda corroído pela inflação de forma automática, deve ser 

excluída a correção monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 

0093560-57.2016.8.11.0000 – Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018 - 

destaquei). No caso dos autos a parte autora sofreu acidente em 2018, 

quando já estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, de modo que a análise do 

pedido está em perfeita sintonia com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, 

da Lei 6.194/74, acrescentado pela Lei nº 11.482/07) De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores, corresponde a 70% (setenta por 

cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela foram 

quantificadas em 100% (cem por cento), revela-se justa e adequada a 

fixação de 100% de 70%, valor total da cobertura, que resulta em R$ 

9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais). Quanto à invalidez 

parcial completa em cotovelo esquerdo, segundo a referida tabela, a perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, corresponde a 25% (vinte e cinco por cento). Assim, tendo em 

vista que as lesões apuradas em perícia judicial foram quantificadas em 

75% (setenta e cinco por cento), revela-se adequada a fixação de 75% 

de 25%, que equivale a R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), que, somados, totalizam R$ 11.981,25 

(onze mil, novecentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Assinale-se, por fim, que, para fins de prequestionamento, desnecessária 

a manifestação expressa do órgão julgador quanto aos dispositivos legais 

debatidos, sendo suficiente a devida apreciação da matéria por eles 

abrangida. Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Edvaldo Francisco de Oliveira na Ação de Cobrança de 

Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT em face de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT LTDA, para condená-la ao pagamento 

do valor de R$ 11.981,25 (onze mil, novecentos e oitenta e um reais e 

vinte e cinco centavos), que corresponde, respectivamente, aos 

percentuais de 70% e de 18,75% do valor global da cobertura de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando-se 

em conta a natureza da ação, que não representa maior complexidade, o 

bom trabalho desenvolvido e o razoável tempo exigido para o seu serviço. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC). P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. 

[2] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei N.º 11.482/07.
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SIDMAR FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, objetivando o recebimento do seguro 

obrigatório, decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 7.1.2019, que 

lhe ocasionou lesões de natureza permanente, no valor a ser apurado em 

perícia técnica. Requer seja proibida a parte ré de procurá-la em sua 

residência para tratar de assunto atinente a este processo. Requer a 

inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC), bem como a condenação 

da ré também em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Foram anexados documentos. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

incompleta em sua mão direita, quantificada em 75% (setenta e cinco por 

cento). Em contestação, a ré impugna a gratuidade da justiça e, em 

preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva, para inclusão da 

Seguradora Líder de Consórcios DPVAT, a ausência de requerimento 

administrativo, divergência quanto à assinatura aposta na procuração e 

documentos pessoais da parte autora. Quanto ao mérito, diz que não 

restou comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões, 

enfatizando ser inservível como meio de prova o boletim de ocorrência 

lavrado posterior e unilateralmente pela parte autora, afirmando ser 

necessária a emissão de laudo médico pelo IML, requerendo, assim, a 

improcedência do pleito. Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova. 

Foram anexados documentos. A peça de defesa foi impugnada. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise da impugnação à gratuidade da justiça, bem como das 

preliminares arguidas pela parte ré, assinalando-se quanto à impugnação 

à gratuidade da justiça, que, segundo preveem os §§ 3º e 4º, do art. 98 do 

CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural e a assistência da parte autora por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 

Nesses termos, caberia ao impugnante, comprovar a condição econômica 

dos beneficiários da gratuidade da justiça, mesmo tendo o Juízo 
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considerado suficiente a mera afirmação de hipossuficiência financeira. 

Neste sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO 

IMPUGNANTE. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS 

AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de 

hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência 

judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na 

impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade 

possui capacidade para custear as despesas processuais. (...) 3. Agravo 

interno desprovido.” (STJ – AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Min. Sérgio 

Kukina – Primeira Turma – j. 22.8.2017 – DJe 22.8.2017 – destaquei). Como 

se vê, não tendo a impugnante se desincumbido desse ônus, resultando o 

seu inconformismo em meras alegações, não trazendo para os autos 

qualquer prova documental apta a afastar a presunção de veracidade 

declarada de hipossuficiência financeira, impõe-se o afastamento de sua 

tese argumentativa. Assinale-se, quanto à primeira preliminar – 

ilegitimidade passiva -–, ressalte-se que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda 

preliminar – ausência do exaurimento da via administrativa – assinale-se 

que, fato, o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu, por bem, aplicar analogicamente 

às demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos 

realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir 

nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi 

contestada a ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter protocolizado o requerimento administrativo que 

só não foi decidido por suposta ausência dos documentos necessários, 

foi contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. No que respeita à terceira e última preliminar – 

divergência de assinatura aposta na procuração e documentos pessoais 

– ressalte-se que a divergência supostamente existente na grafia das 

assinaturas constantes nos documentos apresentados deveria ter sido 

objeto do meio processual adequado e no momento oportuno e com fiel 

observância às prescrições legais, situação não verificada neste caso, 

uma vez que a parte ré apenas alegou tal fato, mas sequer expôs os 

meios pelos quais seria provada a denúncia, conforme prevê o art. 431 do 

CPC. Logo, não há que se falar em ilegalidade na grafia das assinaturas. 

Assim, AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, não 

se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista no Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 
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SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

requerida de imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto 

Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo 

em vista que o referido laudo não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos e 

prontuários médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pelo autor, 

não havendo, assim, que se falar em indispensabilidade do referido 

documento, tampouco do boletim de ocorrência, uma vez que este não é 

exigido em lei, sobretudo quando existem outros documentos 

comprobatórios do sinistro. Os documentos trazidos com a peça primeira, 

consistentes, em boletim de ocorrência policial, laudos e prontuários e 

prescrições médicas, ao contrário do afirmado pela parte ré, demonstram, 

à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora, 

decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 7.1.2019, o que foram 

constados por perícia técnica judicial, que concluiu estar a parte autora 

acometida de invalidez parcial incompleta em mão direita, quantificada em 

75% (setenta e cinco por cento – p. 229). Nesse contexto, estando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte autora decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação 

de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser 

indenizado, o que ora se passa a fazer, salientando-se que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos, corresponde a 70% (setenta 

por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são 

parciais e, por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento), 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 70%, valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos – 52,5% do valor global da cobertura). Respeitante à 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais, cumpre 

salientar que a simples recusa da seguradora em receber ou não 

responder ao pedido administrativo, deixando, assim, de resolver a matéria 

administrativamente, isso por si só não caracteriza o abalo moral 

sustentado, uma vez que não restou seguramente demonstrada a 

existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de 

personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in vebis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR 

NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA 
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SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO 

ART. 85, § 8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO 

- PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido 

administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não 

configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve 

ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da 

seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os 

direitos personalíssimos da vítima. [.. . ]” (TJMT – N.U 

1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019). No mesmo sentido: 

N.U 1004211-41.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito 

Privado, j. 24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa 

de pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, 

dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos 

quais todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - 

Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita 

Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que 

se falar em responsabilização da requerida por danos morais. Diante do 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados por Sidmar Ferreira dos 

Santos na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de $ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), que corresponde ao percentual de 52,5% do valor 

global da cobertura de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Proíbo a parte ré de incursão na residência da parte autora. Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a 

natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom 

trabalho realizado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e 

depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, 

para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009004-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA SANTEJO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

GENILZA SANTEJO CONCEIÇÃO, qualificada nos autos, propôs “Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) com Pedido de 

Reembolso e Justiça Gratuita” em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório, decorrente 

de acidente de trânsito sofrido no dia 25.11.2018, que lhe ocasionou 

lesões de natureza permanente, no valor máximo da cobertura prevista em 

lei, bem como o reembolso das despesas médicas de R$ 138,90 (cento e 

trinta e oito reais e noventa centavos). Foram anexados documentos. A 

audiência de conciliação resultou inexitosa. No referido ato processual foi 

juntada a perícia técnica realizada, que atestou estar a parte autora 

acometida de invalidez parcial incompleta em membro superior direito, 

quantificada em 25% (vinte e cinco por cento) e em estrutura pélvica, 

quantificada também em 25% (vinte e cinco por cento). Em contestação, a 

ré impugna à gratuidade da justiça e, em preliminar, sustenta sua 

ilegitimidade passiva, a ausência de requerimento administrativo, falta de 

comprovante de residência em nome da autora. Quanto ao mérito, diz que 

não restou comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e as 

lesões, enfatizando ser necessária a juntada de boletim de ocorrência 

policial, bem como da demonstração das despesas médicas através de 

notas fiscais, requerendo a improcedência do pleito. Foram anexados 

documentos. A peça de defesa foi impugnada. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise da impugnação à gratuidade da justiça, bem como das preliminares 

arguidas pela parte ré, assinalando-se quanto à impugnação à gratuidade 

da justiça, que, segundo preveem os §§ 3º e 4º, do art. 98 do CPC, 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural e a assistência da parte autora por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 

Nesses termos, caberia ao impugnante, comprovar a condição econômica 

dos beneficiários da gratuidade da justiça, mesmo tendo o Juízo 

considerado suficiente a mera afirmação de hipossuficiência financeira. 

Neste sentido: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. LEI Nº 1.060/50. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTRAPROVA. ÔNUS DO 

IMPUGNANTE. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS 

AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. 

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de 

hipossuficiência econômica firmada pelo requerente da assistência 

judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na 

impugnação ao benefício, demonstrar que o postulante da gratuidade 

possui capacidade para custear as despesas processuais. (...) 3. Agravo 

interno desprovido.” (STJ – AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Min. Sérgio 

Kukina – Primeira Turma – j. 22.8.2017 – DJe 22.8.2017 – destaquei). Como 

se vê, não tendo a impugnante se desincumbido desse ônus, resultando o 

seu inconformismo em meras alegações, não trazendo para os autos 

qualquer prova documental apta a afastar a presunção de veracidade 

declarada de hipossuficiência financeira, impõe-se o afastamento de sua 

tese argumentativa. Assinale-se, quanto à primeira preliminar – 

ilegitimidade passiva -–, ressalte-se que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e 
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última preliminar – falta de documento com endereço da parte autora – 

saliente-se que tal exigência mostra-se desnecessária porque, a teor do 

disposto nos arts. 46 e 53, V, ambos do Código de Processo Civil, bem 

como na Súmula 540 do STJ, na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT pode o autor ajuizar a ação no foro de seu domicílio, no 

local do acidente ou na sede da seguradora. A jurisprudência é neste 

sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - TRÍPLICE OPÇÃO DE 

FORO - DECLARAÇÃO OFICIOSA DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - 

IMPOSSIBILIDADE - EXCEÇÃO - ELEIÇÃO DE FORO ALEATÓRIA - 

RESPALDO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA - DECISÃO QUE 

DECLINA DA COMPETÊNCIA - MANUTENÇÃO - Na ação de cobrança do 

seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. (Súmula 

540, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015); - Nas 

ações de cobrança de seguro DPVAT, deve ser afastada a vedação à 

declaração oficiosa da incompetência relativa de natureza territorial (arts. 

65 e 337, §5º, CPC/2015 e Súmula nº 33, STJ), nas hipóteses em que a 

eleição de foro procedida pelo autor se mostrar aleatória, vale dizer, sem 

nenhum respaldo nas opções ofertadas pela legislação processual.” 

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.110939-6/000 – Rel. Des. 

Domingos Coelho – 12ª Câmara Cível, j. 13.11.2019 – DJe 18.11.2019 – 

destaquei). Logo, tendo a vítima de acidente de trânsito tríplice opção para 

o ajuizamento da ação e, levando-se em conta que preferiu o local de 

domicílio da seguradora, indiferente se torna a juntada de comprovante de 

residência em seu nome ou não. Assim, AFASTO as preliminares. Quanto 

ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

requerida de imprescindibilidade da juntada aos autos do boletim de 

ocorrência policial, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo 

em vista que o referido documento não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, quando presentes outros documentos demonstrando 

o sinistro e as lesões. Na hipótese vertente, a inicial veio instruída com 

certidão de ocorrência lavrada pelo SAMU, laudos e orientações médicas, 

receituários, prontuário de atendimento, ficha do paciente e relatório de 

operação, mostrando-se, assim, prescindível a juntada do boletim de 

ocorrência policial. Os documentos trazidos com a peça primeira e já 

referidos, demonstram, à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela 

parte autora, decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 

25.11.2018, o que foram constados por perícia técnica judicial, que 

concluiu estar a parte autora acometida de invalidez parcial incompleta em 

membro superior direito, quantificada em 25%, em estrutura pélvica, 

quantificada também em 25% (vinte e cinco por cento – p. 93). Nesse 

contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 
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completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos, 

corresponde a 70% (setenta por cento). Logo, considerando que as 

lesões no caso em tela são parciais e, por isso, quantificadas em 25% 

(vinte e cinco por cento), revela-se justa e adequada a fixação de 70% de 

25%, valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos – 17,5% do valor 

global da cobertura). No que se refere à incapacidade na estrutura 

pélvica, segundo a referida tabela, lesões de órgãos e estruturas 

craniofaciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retroperitoneais etc..., corresponde a 100% (cem por cento). Assim, 

considerando que as lesões verificadas em perícia são quantificadas em 

25%, mostra-se adequada a fixação de 100% de 25% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais – 25% do valor global), que, somados, atingem a quantia de R$ 

5.737,50 (cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

No que se refere ao pleito de reembolso da quantia de R$ 138,90 (cento e 

trinta e oito reais e noventa centavos), tida como utilizada para aquisição 

de um imobilizador de perna, tal despesa não restou demonstrada, o que 

impede o acolhimento do pleito. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados por Genilza Santejo Conceição na 

Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de 

Reembolso proposta em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 5.737,50 (cinco mil, 

setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), que correspondem, 

respectivamente, aos percentuais de 17,5% e 25% do valor global da 

cobertura de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Considerando o princípio da causalidade, aqui aplicado, condeno a parte 

ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 

85, § 8º, do CPC, dado o pequeno valor da condenação, levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o 

bom trabalho realizado pelo advogado e o razoável tempo utilizado para o 

seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado 

pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, 

querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

recurso e depois de decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância 

superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014059-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINILDES RAMOS DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

REINILDES RAMOS DAS CHAGAS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro DPVAT” em face dos CONSÓRCIOS DE SEGURO 

DPVAT e de SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, objetivando 

o recebimento do seguro obrigatório, decorrente de acidente de trânsito 

sofrido no dia 19.8.2016, que lhe ocasionou lesões de natureza 

permanente, no valor máximo da cobertura, nos termos da Lei 6.194/74. 

Foram anexados documentos. A audiência de conciliação resultou 

inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

incompleta em sua estrutura neurológica, quantificada em 25% (vinte e 

cinco por cento). Em contestação, a ré argumenta, quanto ao mérito, que 

não restou comprovado o nexo de causalidade entre o sinistro e as 

lesões, ônus que compete à parte autora, esclarecendo que o pedido foi 

negado administrativamente exatamente por não restar demonstrada a 

incapacidade para o exercício das atividades habituais. Foram juntados 

documentos. A peça de defesa foi impugnada. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se a análise do mérito, diante da 

inexistência de qualquer questão processual a ser enfrentada, o que ora 

se passa a fazer, assinalando-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus 

da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de 

fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque ausente a opção 

de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, 

inexistindo, assim, relação de consumo, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA 

POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE 

NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 
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dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Os documentos trazidos com 

a peça primeira, consistentes, em boletim de acidente de trânsito emitido 

pelo Departamento da Polícia Rodoviária Federal no mesmo dia do sinistro, 

o relatório médico emitido pelo Hospital Bom Jesus de Cuiabá, o orçamento 

de procedimento da Vitaliza Clínica Integrada, o relatório tomográfico, 

ressonância magnética, prescrições de consultas e exames, atestados e 

receituários médicos, requerimento de benefício previdenciário formulado 

perante o INSS com a comunicação do acidente, ao contrário do afirmado 

pela parte ré, demonstram, à saciedade, a ocorrência do sinistro e as 

lesões sofridas pela parte autora, decorrentes do acidente de trânsito no 

dia 19.8.2016, o que foram confirmados pela perícia técnica judicial, que 

concluiu estar a parte autora acometida de invalidez parcial incompleta em 

estrutura neurológica, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento – p. 

249). Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através 

dos documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos 

médicos, que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, lesões neurológicas que 

cursem com dano cognitivo-comportamental alienante etc..., corresponde 

a 100% (cem por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em 

tela são parciais e, por isso, quantificadas em 25% (vinte e cinco por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 100% de 25%, valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais – 25% do valor global da cobertura). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados por Reinildes Ramos das 

Chagas na Ação de Cobrança do Seguro DPVAT em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT LTDA, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco 

reais), que corresponde ao percentual de 25% do valor global da 

cobertura de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, dado o princípio da causalidade, aplicado na 

espécie. No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for 

ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim 

tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJU 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os 

devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034439-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GONCALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ADILSON GONÇALVES DE ARAUJO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 20 de abril 

de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Inicialmente, diz que a requerida se nega receber o pedido 

administrativo, sendo evidente o interesse de agir, tendo em vista ter 

sofrido fratura de quadril com cirurgia e pinos, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização securitária. Pede, ainda que os honorários 

sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação, caso ultrapasse a 

metade do teto máximo indenizável, caso contrário, que seja observada a 

norma contida no § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. 

Em despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem acerca do laudo pericial apresentado, que apontou 

lesões parciais incompletas, quantificadas em 75%. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda a falta de interesse de agir, em 

razão da falta de prova acerca da entrega de toda a documentação na 

regulação do sinistro. No mérito, diz ser imprescindível a produção de 

prova pericial, a fim de se apurar o grau da lesão e pede, em caso de 

condenação, seja observada na proporção da lesão, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC, afirmando ser impossível a inversão do ônus da prova. As 

partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 
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INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Quando ao 

mérito, o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e 

laudos médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas em quadril direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Adilson Gonçalves de 

Araujo na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vite e cinco 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte 

sentido: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem 

aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à justa 

remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C.
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

RONALD CARVALHO CORREA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 14 de julho de 2019 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Relata 

ter sofrido leões permanentes de natureza grave no úmero e no rádio, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização. Pede, pois, a 

procedência do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em 

20%, caso o valor indenizável ultrapasse o teto máximo de R$ 13.500,00 

ou na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% 

e 75% Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de resposta ao requerimento 

administrativo. Aponta irregularidade na representação processual, 

alegando que por tratar de pessoa analfabeta, deveria ter sido juntado 

documento por instrumento público, afirmando, ainda, que não consta 

comprovante de residência em nome do autor e impugna a gratuidade da 

justiça. Quanto ao mérito, alega não haver prova acera do acidente, pois 

não foi trazido aos autos boletim de ocorrência policial, tampouco 

documento que comprove a invalidez, requerendo a improcedência do 

pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial e pede a condenação da 

ré em litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 
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implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo não enseja a extinção do 

processo por falta de interesse de agir. No que tange à apontada 

irregularidade na representação processual do autor, impõe-se esclarecer 

que o comparecimento do autor em audiência, devidamente acompanhado 

do advogado constituído nos autos sanou qualquer dúvida acerca da 

representação processual, não havendo que se falar em irregularidade 

processual que impeça o prosseguimento do feito. Sobre a ausência de 

comprovante de residência do autor, observa-se que, de fato, não consta 

nos autos qualquer conta de água, luz ou telefone contendo o endereço 

do autor. Contudo, ele próprio, em audiência conciliatória, informou seu 

endereço, sendo, portanto, desnecessária a intimação a regularização 

processual pretendida pela ré. De igual modo, a impugnação à gratuidade 

da justiça não deve prosperar, haja vista que o fato de autor possuir 

advogado particular não significa dizer que possua condições de arcar 

com as despesas processuais. Além do que, a cópia da carteira de 

trabalho, contida em Id. 23093767, comprova que a última renda recebida 

pelo demandante foi de apenas R$ 1.288,19, não havendo dúvida de que o 

pagamento de tais despesas poderá comprometer o seu sustento. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em certidão de ocorrência do SAMU e laudos 

médicos, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de 

veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com 

sequelas membro superior esquerdo e punho direito, o que foi confirmado 

na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% e 

75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 
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da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas correspondem a 70% e 25%, logo, considerando que as 

lesões foram quantificadas em 50% e 75% cada, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 70% e 75% de 25% do valor total da 

cobertura, que resulta em R$ 7.256,25, que é a somatória das lesões (R$ 

4.725,00 + R$ 2.531,25). Por fim, no que tange ao argumento de que a 

requerida deverá ser condenada como litigante de má-fé por ter falseado 

a verdade ao afirmar que inexistiu processo administrativo, mesmo diante 

da robusta prova carreada aos autos do exaurimento da via 

administrativa, cumpre anotar que, diferentemente do sustentado, a 

seguradora, em sua peça de defesa, reconhece a protocolização do 

requerimento administrativo, porém afirma não ter sido concluída a 

regulação do sinistro. Isso significa não ter sido caracterizada nenhuma 

das hipóteses elencadas no art. 80 do Código de Processo Civil, até 

porque a configuração da litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 

80, II, do CPC, requer a presença de elementos que denotem a real 

intenção do litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte 

adversa ou de iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no 

processo, situação não verificada, uma vez que a empresa requerida 

reconheceu a existência do pedido administrativo e afirmou que o pleito só 

não se consolidou por conta da ausência de documentos essenciais. 

Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por Ronald 

Carvalho Correa na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em 

face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, não sendo aplicável aqui a hipótese do 

art. 86, do CPC, em virtude do princípio da causalidade. Decorrido o prazo 

para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se 

vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas 

ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz 

e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024871-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR RODRIGUES NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

OSCAR RODRIGUES NUNES, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório, decorrente 

de acidente de trânsito sofrido no dia 4.10.2016, que lhe ocasionou lesões 

de natureza permanente, no valor a ser apurado em perícia técnica. 

Requer seja proibida a parte ré de procurá-la em sua residência para 

tratar de assunto atinente a este processo. Foram anexados documentos. 

A audiência de conciliação resultou inexitosa. No referido ato processual 

foi juntada a perícia técnica realizada, que atestou estar a parte autora 

acometida de invalidez parcial incompleta em seu membro inferior 

esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento). A parte 

autora, em impugnação à contestação, afirmou que o laudo médico 

quantifica as lesões e a incapacidade permanente, requerendo fosse 

utilizado para fundamentar a sentença. Contudo, posteriormente, diz que o 

laudo médico apresentado não contempla as diretrizes do art. 473 do CPC 

e apresenta quesitos complementares para resposta do Sr. Perito. Em 

contestação, a ré argui, em preliminar, a alteração do polo passivo para 

inclusão da Seguradora Líder, adequação do valor da causa ao proveito 

econômico perseguido e, por fim, vício de representação decorrente da 

ausência de instrumento público diante da falta de alfabetização da parte 

autora. Quanto ao mérito, diz que não restou comprovado o nexo de 

causalidade entre o sinistro e as lesões, sobretudo pela ausência de laudo 

médico emitido pelo IML, requerendo, assim, a improcedência do pleito. 

Mostra-se contrária à inversão do ônus da prova. Foram anexados 

documentos. A peça de defesa foi impugnada. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a 

análise da necessidade ou não de se submeter ao Sr. Perito Judicial os 

quesitos complementares apresentados pela parte autora, bem como as 

preliminares arguidas na peça de defesa. Assinale-se, quanto ao primeiro 

ponto, que parte autora, num primeiro momento, em impugnação à 

contestação, afirmou que o laudo médico realizado na audiência de 
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conciliação quantifica as lesões e a incapacidade permanente, requerendo 

fosse utilizado para fundamentar a sentença. Contudo, posteriormente, ao 

contrário do sustentado, diz que o referido documento não contemplou as 

diretrizes do art. 473 do CPC e, por isso, apresenta quesitos 

complementares para serem respondidos pelo Sr. Perito. Tem-se, 

entretanto, que a providência requerida pela parte autora mostra-se 

desnecessária, tendo em vista que o laudo pericial questionado foi 

conclusivo e as lesões suficientemente esclarecidas. Tanto é verdade, 

que a própria parte autora reconheceu tal fato, num primeiro momento, e 

requereu sua utilização para fundamentar a sentença. Saliente-se, 

também, que a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a 

perícia realizada em mutirão do seguro DPVAT encartada nos autos é 

documento hábil a convencer o magistrado da ocorrência de lesões 

decorrentes de acidente de trânsito, permitindo-lhe seja aferida sua 

gradação (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.355529-2/001, Rel. Des. 

Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª Câmara Cível, j. 10.3.2010 – DJe 

13.3.2020), até porque, a teor da Súmula 474 do STJ, a indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez. Também é assente na 

jurisprudência mineira que o laudo pericial judicial emitido por perito 

nomeado pelo Juízo, corroborado pelos documentos médicos trazidos com 

a peça primeira, dispensa novos esclarecimentos, assim se conferindo do 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT 

- PERÍCIA REALIZADA NO MUTIRÃO DPVAT - LAUDO ASSISTENTE 

TÉCNICO DA PARTE - DIVERGÊNCIA LAUDO PERICIAL - PREVALÊNCIA DO 

LAUDO OFICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE LESÃO - 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SUCUMBÊNCIA 

INTEGRAL DA PARTE RÉ - ART. 85, CAPUT DO CPC/15 - HONORARIOS 

ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - 

POSSIBILIDADE. - O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado 

pelo Juízo e imparcial, foi corroborado pelos documentos médicos 

apresentados com a inicial, razão pela qual não se fazem necessários 

novos esclarecimentos e a divergência do assistente técnico da 

seguradora (fls. 92/93) em nada o macula. (...). (TJMG - Apelação Cível 

1.0428.17.001158-2/001, Rel. Des.Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª 

Câmara Cível, j. 18.2.2020 – DJe 21.2.2020 – destaquei). Como se vê, 

tendo o laudo pericial sido realizado sob o crivo do contraditório e 

elaborado por profissional da confiança do juízo, com imparcialidade, 

precisão e clareza, e, levando-se em conta também que a parte autora 

sequer especificou as diretrizes do art. 473 do CPC supostamente 

violadas, não há que se cogitar da realização de nova perícia técnica, 

tampouco a prestação de esclarecimentos pelo perito. Quanto à primeira 

preliminar – ilegitimidade passiva -–, ressalte-se que tal pretensão não 

merece acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, 

pleiteá-la em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No caso em apreço, o 

beneficiário à indenização optou pela parte ré, não havendo, desse modo, 

que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda preliminar – adequação do 

valor da causa ao proveito econômico perseguido – saliente-se que, dada 

a inaptidão técnica da parte para precisar o grau de invalidez (total ou 

parcial) dentre as sequelas narradas, mostra-se despropositado exigir-lhe 

fixar quantia correta enquanto não realizada perícia técnica para aquilatar 

a extensão da lesão (TJSP – AI 22697289120158260000 – p. 29.2.2016). 

No que se refere à terceira e última preliminar – irregularidade na 

representação processual decorrente da ausência de instrumento público 

diante da falta de alfabetização da parte autora –, cumpre esclarecer que 

a procuração pública, neste caso, mostra-se desnecessária, tendo em 

vista que a pessoa analfabeta é considerada capaz para a prática dos 

atos da vida civil. Nesses termos, não se impõe que seja representada por 

advogado através de procuração pública, cumprindo salientar que a 

exigência contida no art. 595 do CC, que trata do contrato de prestação de 

serviço, consiste apenas em que o instrumento seja assinado a rogo e 

subscrito por duas testemunhas, o que foi observado, segundo se infere 

do documentado anexado na página 59. Assim, AFASTO as preliminares. 

Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, não se aplicar no caso em tela a inversão do ônus da prova prevista 

no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 
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e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Em atenção ao argumento da 

requerida de imprescindibilidade do laudo pericial emitido pelo Instituto 

Médico Legal – IML, cumpre anotar que tal argumento não prospera, tendo 

em vista que o referido laudo não é prova indispensável para o 

ajuizamento da ação, uma vez que é exclusivo para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado no sentido 

de que a realização do laudo pericial pelo Instituto Médico Legal – IML, 

previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 6.194/74, é para recebimento do seguro 

DPVAT na esfera administrativa, conforme se verifica da seguinte 

transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Os documentos anexados aos 

autos, consistentes em boletim de ocorrência policial lavrado pela própria 

autoridade policial no dia do sinistro, em laudos e prontuários médicos, ao 

contrário do afirmado pela parte ré, demonstram, à saciedade, a 

ocorrência dos danos sofridos pela parte autora, não havendo, assim, que 

se falar em indispensabilidade do referido documento. Saliente-se que os 

referidos documentos ao contrário do afirmado pela parte ré, demonstram, 

à saciedade, a ocorrência dos danos sofridos pela parte autora, 

decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 4.10.2016, o que 

foram confirmados por perícia técnica judicial, que concluiu estar a parte 

autora acometida de invalidez parcial incompleta em membro inferior 

esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento – p. 186). 

Nesse contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que a invalidez parcial da parte autora decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa a fazer, 

salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional 

completa de um dos membros inferiores, corresponde a 70% (setenta por 

cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela são parciais e, 

por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se 

justa e adequada a fixação de 75% de 70%, do valor total da cobertura, 

que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos – 52,5% do valor global da cobertura). Diante do exposto, julgo 

procedentes os pedidos formulados por Oscar Rodrigues Nunes na Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT proposta em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que 

corresponde ao percentual de 52,5% do valor global da cobertura de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – Anexo da Lei n. 11.945/2009), 

que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Proíbo a parte ré de 

incursão na residência da parte autora. Condeno a parte ré ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho realizado pelo advogado 

e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de decorrido o prazo para 

as contrarrazões, à instância superior, para os devidos fins (§ 3º, art. 

1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz 

e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012266-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CABRAL BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ADEMIR CABRAL BORGES, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA. DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, objetivando o recebimento do seguro obrigatório, decorrente 

de acidente de trânsito no dia 2.1.2018, que lhe ocasionou lesões de 

natureza permanente, no valor remanescente de R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como o 

reembolso de despesas médicas e complementares. Esclarece que a ré 

pagou administrativamente apenas 87,50% do valor da cobertura do 

seguro e ressarciu as despesas médicas no valor total de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais). Requer a inversão do ônus da prova (art. 

373, § 1º, CPC). Foram anexados documentos. A audiência de conciliação 

resultou inexitosa. No referido ato processual foi juntada a perícia técnica 

realizada, que atestou estar a parte autora acometida de invalidez parcial 

incompleta em membro superior esquerdo, pé direito, quadril esquerdo e 

mão direita, quantificadas, respectivamente, em 75%, 75%, 50% e 25% (p. 

262). Em contestação,a ré argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, 
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falta de interesse processual decorrente do pagamento da cobertura em 

sede administrativa no valor de R$ 11.812,50 pela invalidez parcial 

permanente e R$ 2.700,00 a título de reembolso das despesas médicas e 

suplementares. Quanto ao mérito, afirma que a cobertura já foi paga 

administrativamente de acordo com a lesão sofrida e inexiste qualquer 

saldo remanescente a ser recebido. Quanto às despesas médicas 

pleiteadas, diz que as provas documentais trazidas para os autos não 

comprovam que os gastos têm alguma relação com o acidente sofrido e, 

que, além do mais, segundo a lei, os gastos efetivamente comprovados 

deverão ser limitados ao teto máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), quantia esta já paga administrativamente. Afirma ser da 

parte autora o ônus da prova. Para fins de prequestionamento, requer 

manifestação expressa do juízo quanto às normas do inciso LV, do art. 5º, 

CF, e do art. 3º, II, e 5§ 5º, da Lei 6.194/74. Foram anexados documentos. 

A peça de defesa foi impugnada. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o mérito, a análise da das 

preliminares arguidas pela parte ré. Assinale-se, quanto à primeira – 

alteração do polo passivo para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S/A –, ressalte-se que tal pretensão não merece 

acolhimento porque qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a 

solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da 

Lei n. 6.194/74, podendo, assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela parte ré, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Quanto à segunda e 

última preliminar – ausência de interesse processual decorrente do 

pagamento administrativo da cobertura do seguro e das despesas 

médicas –, ressalte-se que a vítima de acidente de trânsito, que recebeu 

valor que entende menor que o devido, tem interesse para propor ação de 

cobrança de complemento de indenização de seguro DPVAT, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ACIDENTE OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO 

CÓDIGO CIVIL. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL VINTENÁRIO. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. 

TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO 

NÃO CONFIGURADA. RECIBO. QUITAÇÃO PARCIAL. COBRANÇA DE 

SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 

QUANTUM. CÁLCULO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO EM 

VIGOR À ÉPOCA DO SINISTRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

(...) 3 - A existência de documento de quitação da indenização não elide a 

pretensão almejada na ação de cobrança que busca o pagamento da 

diferença do seguro DPVAT. (...). (TJMG - Apelação Cível 

1.0382.11.008773-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível – 

j. 29.4.2016 e DJe 20.5.2016 – destaquei). Observa-se, do exposto, que o 

recibo de quitação outorgado não tem o condão de exonerar a seguradora 

da responsabilidade obrigacional pelo adimplemento do saldo 

remanescente, revelando-se, assim, admissível a sua postulação em juízo, 

não prevalecendo, desse modo, os argumentos da parte ré. Assim, 

AFASTO as preliminares. Quanto ao mérito, saliente-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, não se aplicar no caso em tela a 

inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor – 

CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas consumeristas porque 

ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou do 

produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – 

REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 

17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - destaquei). Por outro lado, de acordo com a 

nova sistemática processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da 

distribuição do ônus da prova, segundo a qual, nas palavras do jurista 

Luiz Guilherme Marinoni e outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de 

maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de 

atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do 

direito material afirmado em juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição 

dinâmica do ônus da prova possibilita que o juiz flexibilize as regras do 

ônus probatório, conforme as peculiaridades do caso concreto, e atribua 

tal ônus àquela parte que possui maior facilidade na produção da prova, 

quando presentes as hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do 

CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). Tal entendimento já 

vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da promulgação do novo 

CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. 

INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL ORIGEM 

TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do ônus 

probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora do 

contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 
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partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela parte autora. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte demandante, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte autora, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica requerida pela parte autora, o que ora faço, com fulcro no § 

1º, do art. 373, do Código de Processo Civil. Na hipótese vertente, 

considerando que as partes não divergem acerca do sinistro e das lesões 

sofridas pela parte autora, uma vez que houve pagamento administrativo 

da indenização pela invalidez constatada por perícia médica realizada pela 

seguradora, bem como das despesas médicas complementares, 

dispensa-se outros comentários acerca da matéria, impondo-se aquilatar 

tão somente o suposto direito da parte autora ao recebimento do valor 

remanescente de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), mais despesas médicas. Quanto às despesas 

médicas complementares – DAMS, cumpre salientar que, uma vez 

comprovadas nos autois o sinistro, as despesas médicas e 

suplementares, é devido pela seguradora a complementação do reembolso 

do valor gasto pelo acidentado, respeitado, por óbvio, o limite legal de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com base no art. 3º, III, da Lei 

6.194/74. No caso em apreço, a própria parte autora admite em sua peça 

exordial ter recebido o valor das despesas médicas no limite previsto em 

lei, mas não descreve outras despesas eventualmente tidas, tampouco 

requereu o pagamento delas na parte final da peça primeira. Logo, 

considerando que a lei prevê o pagamento até o limite de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais), já pagos administrativamente, não há que se falar 

no reembolso de outras despesas, que sequer foram especificadas no 

pedido inaugural. Quanto às lesões tidas como sofridas pela parte autora, 

de acordo com a perícia médica judicial realizada, foram constatadas 

lesões em membro superior esquerdo, em pé esquerdo, em quadril 

esquerdo e em mão direita, quantificadas, respectivamente, em 75%, 75%, 

50% e 25%, cujo laudo pericial não foi contestado pelas partes. Nesse 

contexto, estando comprovada, extreme de dúvida, através dos 

documentos carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, 

que as lesões sofridas pela parte autora decorrem de acidente de trânsito, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, o que ora se passa 

a fazer, salientando-se que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De 

acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, corresponde a70% 

(setenta por cento). Logo, considerando que as lesões no caso em tela 

são parciais e, por isso, quantificadas em 75% (setenta e cinco por 

cento), revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 70%, sobre o 

valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos – 52,5% do valor global da cobertura). 

Quanto às lesões no pé direito, segundo a referida tabela, a perda 

anatômica e/ou funcional de um dos pés, corresponde a 50% (cinquenta 

por cento). Assim, considerando que as lesões são parciais e, portanto, 

quantificadas em 75% (setenta e cinco por cento), revela-se adequada a 

fixação de 75% de 50%, que corresponde ao valor de R$ 5.062,50 (cinco 

mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos – 37,5 do valor da 

cobertura). Em relação às lesões do quadril esquerdo, de acordo com a 

mencionada tabela, a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo, corresponde a 25%. Logo, sendo parciais as lesões, 

quantificadas em 50% , é correta a fixação de 50% de 25%, que 

corresponde a R$ 1.687,50 – mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos - 12,5% do valor global da cobertura). Respeitante à 

lesão da mão direita, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos, corresponde a 70% (setenta 

por cento). Nesses termos, considerando que as lesões são parciais, 

quantificadas em 25%, é justa a fixação de 70% de 25%, que 

corresponde a R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos – 17,5% do valor global), que somados perfazem a 

quantia de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). Logo, 

considerando a impossibilidade de se pagar quantia superior ao teto 

previsto em lei de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e, 

levando-se em conta a quantia paga administrativamente de R$ 11.812,50 

(onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), remanesce em 

favor da parte autora a quantia de R 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser paga pela parte ré. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

por Ademir Cabral Borges na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatóirio 

DPVAT em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la 

ao pagamento do valor de 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, 

a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, dado o princípio da causalidade, aplicado na 

espécie. No que diz respeito à fixação da verba honorária, quando for 

ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência assim 

tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não 

podem aviltar os honorários de advogado, que devem corresponder à 

justa remuneração do trabalho profissional; nada importa que o vulto da 

demanda não justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, 

obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 

325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 

4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem 

em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com 

suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso e depois de 

decorrido o prazo para as contrarrazões, à instância superior, para os 

devidos fins (§ 3º, art. 1.010, CPC) P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019709-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALINEU PEREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

VALINEU PEREIRA DE CAMPOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT)” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 26 de fevereiro de 2017 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 
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permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que mesmo tendo pleiteado administrativamente, a 

requerida não apresentou resposta até a data de hoje, sendo flagrante o 

interesse de agir. Diz ter sofrido fraturas em membro superior direito e 

demais lesões a serem apuradas em perícia judicial, fazendo, assim, jus 

ao pagamento de indenização e pede a procedência do pleito, bem como 

que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor atualizado da 

causam caso a condenação seja superior à metade do teto máximo 

indenizável ou na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa. Em contestação, 

a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme 

Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, diz não haver prova do nexo causal entre a 

lesão e o acidente, tampouco da invalidez, haja vista que o boletim de 

ocorrência não possui força probante e sequer foi juntado laudo do IML. 

Pede, em caso de condenação, que os juros sejam fixados a partir da 

citação válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da 

ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando pela 

condenação da ré em litigância de má-fé. As preliminares sustentadas na 

peça de defesa foram afastadas na decisão saneadora, na qual 

designou-se perícia médica, cujo laudo apresentado pelo médico perito 

nomeado nos autos apontou lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. O Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – 

DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas membro 

superior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 
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meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. Por fim, 

quanto à condenação da parte ré em litigância de má-fé, assinale-se que a 

jurisprudência tem adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade 

dos fatos, a parte se porta de forma temerária e desleal ao devido 

processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no art. 80, do 

CPC[2]. Considere-se, ainda, que “A aplicação de penalidade por litigância 

de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos 

desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de 

direitos constitucionalmente protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 

906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub 

judice, o autor alega que a ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando 

que não houve pedido administrativo, apesar de ter provado o contrário, 

faltando com a verdade processual com a única e exclusiva finalidade de 

prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se que o protocolo trazido com a 

inicial, direcionado ao Presidente da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, é precário e não há evidência concreta de que houve 

regularidade na documentação ou na formalidade do requerimento, de 

modo que não há falar má-fé processual. Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado por Valineu Pereira Campos na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. [2] TJMG 

AC 10000181377185001 – Rel. Roberto Vasconcelos, j. 26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018628-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOSAN OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1018628-50.2019.8.11.0041 – PJE MARIOSAN OLIVEIRA DE 

LIMA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT” em face da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 23 de julho de 2018 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Alega 

fazer jus à indenização securitária no montante de 40 (quarenta) salários 

mínimos, em decorrência das lesões na bacia e coluna. Pede, assim, a 

procedência do pleito, com a condenação da requerida ao pagamento da 

verba indenizatória, mais honorários fixados no patamar de 20% sobre o 

valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

contestação, a requerida, em preliminar, sustenta a readequação do valor 

da causa conforme proveito econômico perseguido, bem como a falta de 

interesse processual, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

os documentos devidos em sede administrativa. No mérito, diz que a parte 

autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a documentação 

que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito e o boletim de 

ocorrência elaborado unilateralmente não possui força probante e, em 

caso de condenação, deve ser observada, obrigatoriamente, a Tabela de 

Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmulas 

n. 580 e 426/STJ). O autor foi favorável à perícia médica, enquanto que a 

requerida nada falou. Em impugnação à contestação, a parte autora refuta 

as teses da defesa e reitera os termos da inicial. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, que quanto 

ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se a parte demandante pretende 

receber a quantia de até 40 salários mínimos, por assim entender devido, 

não há se falar em retificação do valor da causa fixado nessa quantia, 

calculada conforme valor do salário mínimo no momento da distribuição da 

ação. Além disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir 

valor exato do proveito econômico pretendido. Quanto a alegada falta de 

interesse processual por ausência de conclusão do processo 
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administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando 

dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a não 

conclusão do processo administrativo não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e documentos médicos, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pela parte requerente decorrentes de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas no segmento 

da coluna vertebral, o que foi confirmado na perícia médica realizada e 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Desse modo, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez do requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, 

a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente teve afetada de 

forma parcial e definitiva o segmento da coluna lombar, quantificada em 

50%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda da mobilidade de um segmento 

da coluna vertebral a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada 

em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 25% do valor 

total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Quanto ao pedido da parte 

autora de que a indenização seja fixada em salários mínimos, impõe-se 

esclarecer que, com a modificação ocorrida nos valores das indenizações 

do Seguro Obrigatório, por meio da Medida Provisória nº 340/06, 

posteriormente convertida em Lei nº 11.482/07, as indenizações passaram 

a ser determinadas conforme valores fixos e não mais em salários 

mínimos, segundo se infere da transcrição a seguir e também mencionada 

pelo próprio autor em peça primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[1] Assim, 

para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se aplica os 

parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se infere também 

dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – SALÁRIOS 

MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na vigência da Lei n. 

6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT deve ser apurada 

com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.” (N.U 

0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. 

Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) “AÇÃO 

RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM CONJUNTO 
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COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 - 

UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM AFASTADO - 

DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O acidente 

ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve ser aplicado o Art. 3°, alínea 

“a”, da Lei que determinava o valor máximo da indenização em 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País à época 

da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da aludida Lei). Assim, correto o 

uso do salário mínimo ao tempo da liquidação para o cálculo da 

indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição do valor da moeda 

corroído pela inflação de forma automática, deve ser excluída a correção 

monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 0093560-57.2016.8.11.0000 – 

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione 

Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No caso dos autos o autor sofreu 

acidente em 2018, ou seja, quando já estava em vigor a Lei nº 

11.482/2007, de modo que a análise do pedido está em perfeita sintonia 

com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 6.194/74, acrescentado 

pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo parcialmente procedente 

os pedidos formulados por Mariosan Oliveira De Lima na Ação de 

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta em face 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para 

condená-la ao pagamento do valor R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei 

N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012768-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO OAB - MT10826-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

CARLOS ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança Diferença de Seguro DPVAT c/c Restituição de 

Despesas DAMS” em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, faz jus à diferença da indenização 

paga pela requerida a menor, em decorrência da incapacidade permanente 

resultante do acidente sofrido em 19 de novembro de 2016, conforme 

boletim de ocorrência e de atendimento médico anexos. Relata ter recebido 

administrativamente o valor de R$ 2.362,50, que entende ter sido inferior 

ao devido, diante da gravidade da lesão sofrida decorrente de trauma em 

membro superior, bem como o valor de R$ 563,31, referente às despesas 

médicas, também inferior à quantia de R$ 2.700,00, garantida pela Lei . 

6.194,74, já que teve um gasto de R$ 5.827,00. Pede, assim, a 

condenação da ré ao pagamento da diferença equivalente a R$ 11.137,50 

pela invalidez sofrida e das despesas médicas no montante de R$ 

2.139,69. Pugna pela fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre 

o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida assevera que o pagamento administrativo ocorreu de forma 

justa e proporcional, nos termos da lei, sendo certo que o negócio jurídico 

realizado com o segurado não possui defeito sanável, não havendo que 

se falar em diferença a ser paga. Diz que, em caso de procedência do 

pedido, os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmula n. 580/STJ). A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta no percentual de 50%. A ré pugnou por 

esclarecimentos acercada perícia, tendo o Médico Perito complementado o 

laudo, confirmando o grau da lesão. Não houve intimação da parte autora 

acerca da perícia médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. O 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, 

alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da 

vítima de acidente automobilístico. Nesse contexto, observa-se que os 

documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência 

policial e em laudos médicos demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pelo requerente decorrentes do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura em membro superior 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação”, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada 50%. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial 

do requerente decorre de acidente de trânsito, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74), para, assim, se aferir se existe diferença a ser paga ao 

autor. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial descrita corresponde a 70%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 4.725,00. De outra monta, levando-se em conta que a 

requerida já pagou à segurada a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), como 

constatado nos autos, sobeja-lhe uma diferença no valor de R$ 2.362,50. 

No que tange aos danos emergentes – DAMS, pontue-se que a nova 

redação do art. 3º da Lei n.º 6.194/74, dada pelo art. 8º da Lei N.º 

11.482/07, prevê o respectivo reembolso em até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), desde que devidamente comprovadas as despesas. Na 

espécie, o conjunto probatório é suficiente a comprovação de que os 

honorários médicos, consultas e despesas hospitalares pagos pelos 

autos foram em decorrência do acidente descrito na inicial, segundo se 

infere dos documentos contidos em Id. 6689995, cujo valor ultrapassa a 

quantia de 5.800,00. Assim, considerando que o pagamento administrativo 

se deu na quantia de R$ R$ 561.31, cabe ao autor o recebimento da 

diferença de R$ 2.138,69, ante a fata comprovação de que as despesas 

decorreram da lesão indenizável. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Carlos Antônio Felix de Oliveira na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), mais o reembolso 

das despesas médicas no valor de R$ 2.138,69 (dois mil, cento e trinta e 

oito reais e sessenta e nove centavos), que deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescidos de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426), exceto em relação às despesas médicas, que 

contará a partir do desembolso. Quanto aos honorários advocatícios, pelo 
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princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, 

dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003363-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDACIR PEDROSO CECCHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

LINDACIR PEDROSO CECCHIN, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez e 

DAMS” em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, 

porque, segundo alega, no dia 25 de novembro de 2017 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Alega 

ter sofrido sequela permanente na clavícula esquerda, fraturas em dedo 

do meio da mão e nas costelas esquerdas, fazendo, assim, jus ao 

pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00, enfatizando, ainda, 

ter despendido a quantia de R$ 941,41 com despesas médica, que deverá 

ser reembolsada. Pede, pois, a condenação da ré ao pagamento dos 

aludidos valores, além dos honorários fixados em 20% sobre o valor da 

condenação. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida 

assevera que o pagamento administrativo ocorreu de forma justa e 

proporcional, nos termos da lei, sendo certo que o negócio jurídico 

realizado com o segurado não possui defeito sanável, não havendo que 

se falar em diferença a ser paga, sendo carente a ação. Diz que, em caso 

de procedência do pedido, os juros deverão incidir da citação válida e a 

correção monetária a partir do evento danoso (Súmula n. 580/STJ). A 

audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para 

se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesões parciais incompletas no percentual de 75% 

e 25%. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicial. Não houve 

oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes de adentrar o mérito, sobre a preliminar de 

carência da ação, impõe-se assinalar que a alegação da ré de que houve 

pagamento administrativo refere-se ao próprio mérito e será analisada na 

sequência. Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Nesse contexto, observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos médicos 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrentes 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticada com fratura em ombro esquerdo e na mão direita, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, que concluiu 

tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas 75% e 25% Desta 

feita, restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, 

impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74), para, 

assim, se aferir se existe diferença a ser paga ao autor. De acordo com a 

Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas correspondem a 25% (ombro) e 70% (mão), logo, 

considerando que as lesões foram quantificadas em 75% e 25%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% e 25% de 70% do 

valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.893,75, que a somatória das 

lesões (R$ 2.531,25 + R$ 2.362,50) De outra monta, levando-se em conta 

que a requerida já pagou à segurada a quantia de R$ 1.788,75 (um mil, 

setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), como 

constatado nos autos (Id. 18816890), compete-lhe uma diferença no valor 

de R$ 3.105,00. No que tange aos danos emergentes – DAMS, pontue-se 

que a nova redação do art. 3º da Lei n.º 6.194/74, dada pelo art. 8º da Lei 

N.º 11.482/07, prevê o respectivo reembolso em até R$ 2.700,00 (dois mil 

e setecentos reais), desde que devidamente comprovadas as despesas. 

Na espécie, embora a autora comprove as despesas médica tidas no 

tratamento das lesões, no montante de R$ 941,41, a ré, por outro lado, 

comprova já lhe ter reembolsado a quantia de R$ 1.322,69, conforme 

comprovantes Ids. 18817141 e 18817175. Portanto, não há se falar em 

responsabilidade da seguradora pelo reembolso de valores já pagos. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por 

Lindacir Pedroso Cecchin na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

proposta em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.105,00 (três mil, cento e 

cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426. Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, 

do art. 85 do CPC, dado o pequeno valor do proveito econômico obtido, 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço, devendo a sucumbência ser 

suportada em igual proporção entre as partes. Suspendo, porém a 

cobrança em relação à autora por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 

98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1001935-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PAMPADO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SANTOS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel, e a 

entrega das chaves ao requerente realizada pela parte requerida 

conforme informação anexada no Id 30951150, indefiro o pedido de 

expedição de mandado de constatação, requerido no pedido formulado no 

Id 30505693, uma vez que a constatação e vistoria já pode ser realizada 

no imóvel pessoalmente pelo requerente. Aguarde-se o prazo da 

contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008964-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU KUNZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1008964-49.2018.8.11.0002 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1023498-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1023498-75.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007183-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1007183-69.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030664-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. K. MATTE & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ESTEVES LIMA OAB - MT7692/O (ADVOGADO(A))

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1030664-61.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014389-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA VIVIANE MARIANO OAB - MT18997-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA OAB - MT1823-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE PELEGRINI OAB - MT16064 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA SILVA OLIVEIRA MENDANHA (EXECUTADO)

MILTON ANTONIO MENDANHA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada citada deixou de comprovar o pagamento da dívida ou de 

oferecer embargos, vindo a parte exequente formular nos autos pedido de 

penhora. A penhora eletrônica já realizada nos autos, obteve resultado 

negativo (Id 18299716). Dessa forma, defiro o pedido formulado pela parte 

exequente no Id 23095577, proceda-se a penhora de bens na residência 

dos executados, tantos quantos bastem para garantia da dívida 

executada, com exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme 

preconiza o artigo 833 do CPC. Expeça-se Carta precatória objetivando 

Penhora e Avaliação, seguindo-se os atos de expropriação - artigo 523 § 

3º do CPC. O exequente deverá comprovar nos autos a distribuição da 

Carta Precatória, e o recolhimento da diligência para seu integral 

cumprimento, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção - artigo 485, § 1º 

do CPC. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1012837-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAINIERI COMELLI (REQUERIDO)

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MORAES MARTINS OAB - GO27750 (ADVOGADO(A))

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte 

exequente vem aos autos requerer a penhora de um imóvel de 

propriedade do Executado João Luis do Nascimento e a intimação do 

credor Hipotecário. A presente execução encontra-se suspensa em 

relação ao garantidor da dívida executada - Rainieri Comelli, tendo normal 

prosseguimento em relação do devedor principal - João Luis do 

Nascimento. O pedido no caso vem instruído com a matrícula do imóvel – Id 

23764343, dessa forma defiro a penhora requerida no Id 23763989 e 

23788329. Lavre-se o Termo de Penhora do bem indicado pela parte 

exequente. Intime-se a parte devedora da penhora, conforme disciplina o 

artigo 841, do CPC Ressaltando que a intimação do cônjuge é 

imprescindível para a penhora sobre bem imóvel, conforme dispõe o artigo 

842, do CPC. Expeça-se, certidão para registro da constrição, cabendo ao 

exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por 

terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de 

mandado judicial (art. 844, do CPC). Intime-se o credor hipotecário do 

imóvel, indicado no Id 23763989, nos termos do que dispõe o artigo 799 do 

CPC. A seguir, expeça-se carta precatória para a comarca de Poconé/MT, 

objetivando a Avaliação do imóvel penhorado, seguindo-se os atos de 

expropriação. A parte exequente deverá comprovar nos autos a 

distribuição da Carta Precatória, e o recolhimento da diligência para seu 

integral cumprimento, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção - artigo 

485, § 1º do CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040786-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ARRUDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1040786-36.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012681-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALID KASSAB (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO OAB - MT13722-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO DE MORAES OAB - MT4933-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte 

executada vem aos autos oferecer um imóvel a penhora no Id nº 

21431266, deixando, contudo, de anexar ao pedido documento de 

comprovação de propriedade do imóvel oferecido. Posto isso, intime-se a 

parte executada para no prazo de 05 (cinco) dias, anexar nos autos 

prova de propriedade do imóvel indicado à penhora nos autos, qual seja, a 

certidão atualizada de inteiro teor do referido imóvel, sob pena de 

indeferimento. Juntado o documento solicitado, voltem-me os autos 

conclusos para apreciação do pedido formulado pelo exequente no Id 

22366498. Intime-me. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003980-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO GOMES BARCELOS (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS DE BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT12573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1003980-02.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015355-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VERONICA PAIVA DE CASTRO (EXECUTADO)

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada vem aos autos, oferecer outro imóvel em substituição ao bem 

penhorado Posto isso, antes da apreciação do pedido de penhora formula 

no Id 21195973, determino a intimação da a parte exequente, para no 

prazo de cinco dias, manifestar quanto ao bem oferecido pela parte 

executada no Id 9361112, requerendo o que entender de direito. Juntada a 

manifestação do exequente, voltem-me os autos concluso. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018987-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS LIQUIDAS, 

DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - COOPTRANS-MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DE ASSUNCAO KRUGER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte exequente compelida a se manifestar quanto ao bem 

indicado a penhora pelo executado, vem aos autos requerer dilação do 

prazo para manifestação. Posto isso, defiro a dilação de prazo de 10 

(dez) dias, requerido pelo exequente no pedido formulado no Id nº 

26437938, para cumprimento da intimação expedida no Id 25550499. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019112-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDER FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEUDES DA COSTA BRANDAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde a parte 

exequente pretende a penhora de credito pertencentes a parte executada. 

No caso, o pedido formulado pela parte exequente no Id 13382636, 

encontra-se desacompanhado do documento probatório da existência do 

crédito indicado a penhora Posto isso, intime-se a parte exequente para no 

prazo de cinco dias, trazer para os autos documento probatório atualizado 

do crédito pertencente a parte executada, para posterior análise do 

pedido, e prosseguimento do feito, sob pena indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045079-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA CALDAS NUNES RIBEIRO NETA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada vem aos autos, informar que regularizou a documentação dos 

imóveis indicados a penhora. Posto isso, antes da apreciação do pedido 

de penhora formula no Id 29347272, determino a intimação da a parte 

exequente, para no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto aos imóveis 

oferecidos pela parte executada no Id 28881487, requerendo o que 

entender de direito. Juntada a manifestação do exequente, voltem-me os 

autos concluso. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035141-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MELIS DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA FERREIRA DE LIMA BATISTA (REQUERENTE)

ERIKA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PATRICIA LIMA WOMMER OAB - MS21281 (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ADEMAR LIMA WOMMER OAB - MS21711 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerente vem aos autos informar que juntou nova 

procuração nos autos, requerendo que as intimações sejam feitas na 

pessoa de seu novo procurador. Posto isso, defiro o pedido formulado 

pela parte requerente no Id nº 3593205, intime-se a requerente da decisão 

lançada no Id 30292010, na forma requerida no Id 19984210. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003965-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (REU)

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1003965-33.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003714-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1003714-15.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001187-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO DE FIGUEIREDO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TV GAZETA LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1001187-90.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016230-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE NAZARE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1016230-67.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005460-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT14826-O 

(ADVOGADO(A))

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS OAB - MT10624-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1005460-15.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015891-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CORREA DE SOUZA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJE nº 1015891-11.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010608-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SANDRO MARTINELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1010608-07.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005450-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1005450-68.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010900-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1010900-89.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012509-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VIEIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1012509-44.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011696-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1011696-80.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 
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Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007116-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GARCIA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO OAB - MT25857-O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR OAB - MT8578-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1007116-07.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001261-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1001261-47.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005613-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1005613-48.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028985-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1028985-60.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028624-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN JUNIOR CORREA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SOLANGE DE ALMEIDA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJE nº 1028624-43.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013913-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT15488-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1013913-96.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011082-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1011082-75.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017607-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1017607-10.2017.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034539-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ EVANGELISTA RODRIGUES E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1034539-73.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. O Requerente 

comparece aos autos noticiando o descumprimento da liminar concedida 

na decisão inaugural. Primeiramente, intime-se a Requerida para se 

manifestar acerca do noticiado descumprimento da ordem judicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para 

apreciar os pedidos de produção de prova aviados pela Requerida. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029209-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIER MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Breno de Almeida Correa OAB - MT15802-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 
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estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009791-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ARTHUR SANTANA RODRIGUES OAB - RJ153674 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SANLIENE SANTANA RODRIGUES DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017209-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMBILINA DA SILVA ASSIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO(A))

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT1887-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021783-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SANTANA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1001294-03.2019.8.11.0041(p). VISTOS, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, pois o Requerido é revel e não possui advogado constituído nos 

autos, devendo a intimação do devedor para cumprir a sentença observar 

o disposto no §2º, II do artigo 513 do CPC. Desta feita, indefiro o pedido de 

penhora on line formulado pela parte Exequente, e devolvo os autos ao 

cartório para as devidas providências quanto a intimação do Executado. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1001294-03.2019.8.11.0041(p). VISTOS, CHAMO O FEITO A 

ORDEM, pois o Requerido é revel e não possui advogado constituído nos 

autos, devendo a intimação do devedor para cumprir a sentença observar 

o disposto no §2º, II do artigo 513 do CPC. Desta feita, indefiro o pedido de 

penhora on line formulado pela parte Exequente, e devolvo os autos ao 

cartório para as devidas providências quanto a intimação do Executado. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014442-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESEILDA LEIDE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014685-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016593-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CAMPOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047486-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 14:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012759-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010841-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA SOUZA ALTMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 10:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049700-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 11:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014469-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. A. V. (AUTOR)

ALERTE VOLTAIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054570-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZENIL MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

CAMILA DE JESUS FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015546-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

RONALDO MATOS LEITE OAB - 836.127.851-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1015552-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047467-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 14:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038607-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para efetuar o adiantamento da sua cota 

parte dos honorários periciais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021783-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SANTANA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT17514-O 

(ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA OAB - MT19133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem 

como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela 

nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017851-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LARISSA CONCEICAO SOL SOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

 

PJE nº 1017851-36.2017.8.11.0041 (y) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSACIMENTO EM DOBRO DE 

COBRANÇA INDEVIDA C/CPEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, visando à 

parte Requerente o reconhecimento pela Instituição Requerida do 

pagamento realizado referente à mensalidade de abril/2017, determinando 

a baixa no sistema, abstendo-se de não efetuar sua rematrícula. É o 

relatório. DECIDO O pedido de tutela antecipada formulado, aqui 

compreendido como tutela de urgência, está disciplinado no Título II do 

CPC/2015, cujo art. 300, exige para o deferimento da medida, que se 

evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. In casu, tenho que os elementos de prova 

acostados à exordial, dão conta nesse momento processual de cognição 

sumária, da probabilidade do direito, porquanto a verossimilhança fática é 

notadamente representada pela pendência da mensalidade referente ao 

mês de abril/2017 no sistema da Instituição em nome da Autora (Id n. 

8055589) , bem como pela juntada do comprovante de pagamento da 

respectiva fatura (ID. n. 8055587). Com efeito, o perigo de dano também é 

aparente, porque não há se olvidar que o inadimplemento alegado pela 

Requerida poderá ocasionar óbice à Requerente em efetuar a rematrícula 

para o semestre seguinte. Além do mais, importa evidenciar que ao caso 

em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º do 

art. 300 do NCPC, posto que se comprovado durante o transcorrer do 

presente processo, a medida poderá ser revogada com o 

desaparecimento da sua causa ensejadora. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do 

NCPC, DEFIRO PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA perquirida para 

DETERMINAR que a REQUERIDA promova a imediata SUSPENSÃO da 

mensalidade referente ao mês 04/2017 no valor de R$ 454,16 

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), em nome 

da Autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até o deslinde do feito, 

devendo ainda a Requerida se ABSTER de obstar a Requerente a efetuar 

a rematrícula no semestre seguinte pelo débito ora discutido nos autos, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (duzentos reais) por HORA de 

descumprimento desta decisum. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, 

inclusive, para comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 

334 do CPC, a ser realizada no dia 25 de SETEMBRO de 2017, às 12H30, 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando 

no mandado as advertências legais. Fica a parte Requerente intimada na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 

NCPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015355-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VERONICA PAIVA DE CASTRO (EXECUTADO)

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora, para se manifestar 

quanto a certidão constante no id. 9450141 e petição constante no id n. 

9361112 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019112-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDER FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEUDES DA COSTA BRANDAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT15283-O (ADVOGADO(A))

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que faço a intimação da parte Exequente para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. oficial de Justiça id n. 4654472, no prazo 

legal,bem como requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035141-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE MELIS DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA FERREIRA DE LIMA BATISTA (REQUERENTE)

ERIKA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR PALUMBO FERNANDES OAB - MS7821-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035141-64.2017.8.11.0041 Autor: SALETE 

MELIS DA SILVA e outros (3) Réu: TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - 

ME e outros Vistos, etc. SALETE MELIS DA SILVA e OUTROS, 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe ingressaram com a 

presente Ação Indenizatória em face TRANSPORTADORA BORTOLLI 

LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Ao analisar a 

exordial, antes mesmo que houvesse do Saneamento e Organização do 

Processo, verificou que foi distribuído perante a 7ª Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá, o Processo nº 1012591-75.2017.8.11.0041, ajuizado por 

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA., proprietária do veículo 

onde se encontrava a vítima OLCIDES; A referida ação foi movida em 

desfavor da empresa TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA. E 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, tendo como objeto o 

recebimento de indenizações relativas ao mesmo sinistro ora reclamado. 

Sobre o instituto da conexão, o artigo 55 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.” É importante lembrar que o objetivo 

do instituto da conexão é evitar decisões conflitantes, de modo que, 

havendo a possibilidade de serem proferias decisões contraditórias, a 

conexão deve ser reconhecida para que as questões sejam julgadas 

simultaneamente. No caso em lume, os apontamentos discutidos nas 

ações são semelhantes, oriundos, do mesmo sinistro nº 

203.2017.03281000 ocorrido em 18/02/2017, havendo, como causa de 

pedir e pedido, o recebimento de indenização. No caso em tela existem 

elementos suficientes para concluir que há conexão entre as ações. 

Registre-se ainda que, para determinar a prevenção (art. 58, CPC) no 

presente caso, tratando-se da mesma competência territorial, aplica-se o 

disposto no art. 59 do atual códex processual civil, que estabelece: “O 

registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.” Pela 

análise das movimentações processuais, observo que a AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (EMERGENTES E LUCROS 

CESSANTES) EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRANSITO foi distribuído ao 

juízo da 25.04.2017, antes mesmo da distribuição da presente ação. Deste 

modo, o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá é o competente para 

o processamento e julgamento das ações propostas, uma vez que o juízo 

que despachou primeiro é considerado prevento, nos termos do artigo 59 

do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declaro-me incompetente 

para apreciar e dirimir esta ação, declinando-a para o Juízo da 7ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Proceda-se com as baixas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028985-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 07/05/2019, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017607-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 23/09/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001294-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARQUES BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/04/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 
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Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020164-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ SIMÕES ROSETTE (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO ROSETTE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a distribuição e 

posterior comprovação da distribuição da carta precatória expedida no 

feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017071-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR KUBLIK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047292-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BATISTA PAVINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT14521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO PEREIRA - ME (REU)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da correspondência devolvida, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015273-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO DE SOUSA LIMA OAB - MT26128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REU)

 

Intimação da parte Autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008526-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINBERGUE MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 04/08/2020, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001140-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA DE CAMARGO BORGES RIBEIRO OAB - GO53250 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENAI OLEGARIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009873-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANTIES MARQUES GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062217-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA PINTO CALIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODIGHERI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031571-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. X. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT10871-O 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO OAB - MT25857-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. N. J. (REU)

E. V. (REU)

M. É. N. (REU)

J. P. D. E. (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019566-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE CAMPOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PROCESSO CÓDIGO N. 1019566-16.2017.811.0041 (P) VISTOS EM 

CORREIÇÃO, Informações de Agravo (id n.9386773) prestadas nesta data 

por meio do ofício nº38/2017/INFO/GAB enviado via malote digital. 
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Mantenho a decisão agravada (id n.8727002) por seus próprios 

fundamentos. O pedido de tutela antecipada recursal foi INDEFERIDO, 

razão pela qual devolvo os autos ao cartório a fim de aguardar a 

realização da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do NCPC, 

designada para 16/10/2017 as 12h30. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019566-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE CAMPOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração interpostos e, no 

ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020282-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ATHEON MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007174-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS VIEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001147-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PITAGORA MORAES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005616-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVSON DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018679-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINEY APARECIDO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011551-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010058-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE SOARES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011374-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 31/07/2020, às 08:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057401-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RODRIGUES DE BONA SARTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047216-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS DE CASTRO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047867-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 14:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047842-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047713-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA BARRETO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 14:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004968-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR TEODORO DOS SANTOS ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058611-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049639-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014831-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 12:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015375-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SODRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015613-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL LUIZ FARIAS DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006983-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDERSON DA SILVA FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020897-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVALDO FIGUEIREDO SA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE CAMPOS ARRUDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração interpostos e, no 

ensejo, procedo a intimação da parte requerida para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do referido recurso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039092-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT9475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE OAB - DF24923 (ADVOGADO(A))

GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO OAB - DF20334 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1039092-95.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Com fulcro nos artigos 9º 

e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa 

e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes 

para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) Especificarem quais 

provas ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta 

entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que 

pretendem atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, 

pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões 

de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). Consigno que o silêncio ou o 

protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os 

requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005196-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURICO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:45horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1017365-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RIBEIRO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, O pedido de Alvará para levantamento de valores depositados 

em conta bancária de pessoa já falecida, de acordo com a Resolução nº 

004/2014 – CGJ-MT, é matéria de competência da Vara Especializada de 

Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino a redistribuição 

do presente feito, com as homenagens deste Juízo. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020 Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017222-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PILATI ALBA BRUSTOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICONE CONSTRUTORA TERRAPLANAGENS E ALUGUEL DE MAQUINAS 

LTDA - ME (REU)

EUDES NASCIMENTO DE ARAUJO (REU)

RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1017222-57.2020.8.11.0041 (k) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos a Declaração de Imposto de Renda 

INTEGRAL e Comprovante de Rendimento ATUALIZADOS, já que a Autora 

é qualificada como aposentada, acrescentando o que melhor lhes 

aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para suportar as 

custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do próprio 

sustento, devendo as provas afastarem inclusive a possibilidade de 

recolhimento especial dos encargos de acesso à Justiça, sob pena de 

indeferimento do benefício. No mesmo prazo, poderá adequar os 

documentos produzidos unilateralmente (fotografias) à normativa legal 

(artigo 384 do CPC), a fim de que sejam apurados liminarmente, sob pena 

de não conhecimento antes do contraditório e da ampla defesa. Decorrido 

o prazo supra, voltem os autos conclusos para minutar decisão com 

pedido de urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044136-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO OAB - MT4044-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

NATHALYA EVELLYN SIQUEIRA DOS SANTOS 04338114045 (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1044136-95.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando a citação da 

1ª Requerida no Id.27564977, INTIME-SE a seguradora Ré para que se 

manifeste acerca das manifestações da Autora no Id.28086784 e 
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28446179, no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE a parte Autora para 

que no mesmo prazo, manifeste-se quanto a correspondência devolvida 

no Id.29314509, bem como ao prosseguimento do feito em relação a 2ª 

Requerida, promovendo na mesma oportunidade os atos necessários à 

triangulação processual no que se refere a 2ª Ré. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024178-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MATHEUS ROCHA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

.Pje nº1024178-60.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Tendo em vista o lapso 

temporal entre a comunicação de descumprimento da tutela do 

Id.24784020 (10/2019) e a conclusão do feito, INTIME-SE a parte Autora 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, ratifique a comunicação, 

instruindo a manifestação com prova atual do alegado. Oportuno, DEFIRO 

a atualização da representação postulatória da Requerida, formulado no 

Id.27981984. Relembro que, incumbe ao próprio advogado a 

responsabilidade pelo cadastramento e vinculação dos assistentes e 

profissionais atuantes nos autos, através do “Menu” localizado no “Painel 

d o 

Advogado/Procurador”(http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/Grupo

Paginas/92/749/file/Manual%20Completo%20Advogado%20Procurador_V

ALIDADO.pdf), devendo zelar pela atualização do cadastro dos autos, sob 

pena de preclusão intransponível sobre eventual descumprimento de 

ordem judicial não recebida em razão dessa ferramenta cadastral. 

Decorrido in albis o prazo fixado para a parte Autora se manifestar acerca 

do descumprimento, se for o caso, CERTIFIQUE-SE conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012253-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON SANTANA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012253-33.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, 

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016934-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA OAB - MG128887 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade a ser analisada, intime-se a parte exequente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

guia de recolhimento das custas processuais e o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento das custas 

processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017404-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE LEMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, trazendo para os autos o documento acima citado, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016953-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO WEIZENMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido vem 

desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de Atendimento 

pelo Samu, bem como, o documento probatório da alegada carência 

financeira (cópia da CTPS, holerite ou declaração de imposto de renda). 

Posto isso, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, trazendo para os 

autos os documentos acima citados, para posterior prosseguimento do 

feito. Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará 

no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017002-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Cuida-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente autora requer a 

concessão do benefício da gratuidade, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do 

artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020260-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA HADDAD ANHESINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias OAB - MT14847-N (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT14169-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMY SHING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, 

onde a parte devedora não foi intimada para pagar a condenação. Em 

manifestação a parte exequente, vem requerer a validação da intimação 

da parte executada, alegando que está se mudou sem comunicar nos 

autos seu novo endereço, e a realização penhora eletrônica Bacenjud. De 

acordo com a redação dada pelo artigo 513, § 2º, do CPC a intimação do 

devedor para pagamento da condenação, deve ser efetivada, conforme a 

seguir transcrito: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo 

as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a 

natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste 

Código. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: § 2o O 

devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, 

na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso 

de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando 

não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do 

inciso IV; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado 

pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos 

autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, 

no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos. IV 

- por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de 

conhecimento. No caso, a parte devedora não tem advogado constituído 

nos autos e não chegou a ser intimada do despacho lançado no Id 

24055700, para o cumprimento de sentença, Dessa forma, indefiro o 

pedido formulado pela parte exequente no Id 31173950, por falta de 

amparo legal. Intime-se a parte exequente, via DJE, para no prazo de cinco 

dias, suprir a falha existente nos autos, informando no feito o endereço da 

parte executada, ou adotar qualquer outra providencia apta a promover o 

regular andamento do presente feito. Decorrido o prazo, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017206-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VITURIANO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Cuida-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente autora requer a 

concessão do benefício da gratuidade, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do 

artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017572-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. G. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, O pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o requerente se trata de 

menor incapaz sem indicação e qualificação de seu representante legal na 

peça inicial, e precisa ser adequada. Segundo o artigo 71 do Código de 

Processo Civil, aos menores de 16 anos, a lei não reconhece qualquer 

capacidade, tendo-os como absolutamente incapazes, e sua atuação em 

juízo deve se dar tão-somente mediante representação por seus pais, 
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tutores ou curadores, o que não foi observado. Dessa forma, constatada 

a incapacidade processual, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial 

adequando o pedido conforme estabelece o artigo 71 do CPC, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017331-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DIAS DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Cuida-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente autora requer a 

concessão do benefício da gratuidade, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do 

artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026259-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JOSE TUDICAKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerida anexa nos autos guia de depósito para 

pagamento da condenação, por essa razão, postergo a apreciação do 

pedido de penhora formulado nos autos pelo requerente. Ante ao exposto, 

para fins de extinção ou continuidade do feito, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos quanto 

ao valor depositado pela requerida (Id 31224961), bem como, quanto ao 

pedido de extinção do feito, sob pena preclusão. Ressaltando que 

havendo discordância do valor depositado pela requerida, deverá o autor 

no mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apontar nos autos as razões de sua 

alegação, demonstrando por cálculo eventual existência de saldo 

remanescente, para posterior prosseguimento, sob pena de indeferimento. 

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057544-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. R. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RODRIGUES DE BRITO OAB - 032.457.321-98 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 31/01/2020, às 14:15 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044136-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO OAB - MT4044-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

NATHALYA EVELLYN SIQUEIRA DOS SANTOS 04338114045 (REU)

 

Certifico que, designo o dia 25/05/2020, às 08:00 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024180-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CANDIDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 29/11/2019, às 13h.00.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009239-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTHER ALVES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 11:12 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1039028-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIVINO TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA DE BARROS OAB - GO31153 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA RODRIGUES MESQUITA (REU)

MARCOS ANTONIO DE MESQUITA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1039028-85.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de Ação de 

Usucapião fundamentado no Artigo 1.238 do Código Civil Brasileiro, 

distribuída desacompanhada de documentos e informações necessárias a 

sua propositura, e precisa ser adequado, conforme a seguir:. * Nomes, 

qualificação e endereços individualizados dos confinantes para citação; * 

Matrícula atualizada do Imóvel; *Certidão Negativa de Ação Possessória 

em relação ao imóvel usucapiendo; *Certidão de comprovação de que o 

requerente não é possuidor de qualquer outro imóvel rural ou urbano; Isto 

posto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a parte 

requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial 

trazendo para os autos os documentos e as informações acima 

elencadas, bem como a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel 

registrada no 2º e no 7º Ofício Registral da Capital, INTEGRAL, visto que a 

matrícula encartada nos autos além de incompleta, possui anotação da 

existência de registro do imóvel na 7ª Serventia da Capital, para posterior 

prosseguimento do feito. Derradeiro, a fim de justificar o pedido de 

manutenção de posse, deverá o Requerente trazer aos autos prova do 

esbulho/turbação sofrida, com elementos que indiquem a data da ameaça, 

sob pena de indeferimento do pedido de tutela provisória. Consigno que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 321, do CPC). Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido com urgência. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022097-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAILLY DIAS VENTURA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Título Judicial onde a parte executada 

não chegou a ser citada por não ter sido localizada no endereço indicado 

nos autos. O exequente em manifestação vem requer a validação da 

citação da parte executada, alegando que a correspondência de citação 

foi recebida e assinado pela porteira do condomínio edilício, onde reside a 

parte executada. No caso, a correspondência foi devolvida no Id 

29209376, e a parte exequente não fez prova nos autos de que a 

executada reside no endereço indicado na inicial. Posto isso, estando o 

pedido do exequente desacompanhado de documento probatório, indefiro 

o pedido formulado no Id 31170071, por falta de amparo legal. A citação da 

parte executada é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, cabendo a parte exequente promovê-la. Posto isso, 

fundamentado no que dispõe o artigo 485, § 1º do CPC, intime-se o 

exequente por seu patrono e pessoalmente para no prazo de cinco dias, 

indicar nos autos o endereço da parte executada ou requerer qualquer 

outra providencia apta a suprir a falha existente nos autos, visando o 

regular andamento desta execução, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017351-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, trazendo para os autos o documento acima citado, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017509-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DE SOUZA PEREIRA VALENTIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, trazendo para os autos o documento acima citado, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017582-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, trazendo para os autos o documento acima citado, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1017569-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido 

encontra-se desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, trazendo para os autos o documento acima citado, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017132-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Unidas Construtora Ltda. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Monitória, interposta por pessoa jurídica, 

onde a parte autora requer a gratuidade da justiça, alegando falta de 

condições financeira para arcar com as despesas processuais, deixando, 

contudo, de apresentar nos autos, documentos hábeis de comprovação 

da alegada carência financeira. A pessoa jurídica pode em principio, obter 

o deferimento do benefício da assistência judiciária, todavia, necessário a 

comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 

Incidência da Súmula nº 481 do STJ, que assim, dispõe: Súmula nº 481 do 

STJ “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem 

fins lucrativos que demonstra sua impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais”. Dessa forma, fundamentado no que dispõe o 

artigo 321 do CPC, intime-se a requerente via DJE, por seu patrono, para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, demonstrando que faz jus 

ao benefício da gratuidade, anexado no feito as planilhas contábeis dos 

últimos três meses, e a última declaração de renda, ou ainda, para no 

mesmo prazo recolher as custas processuais, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências, acarretará no indeferimento da inicial - artigo 290, parágrafo 

único do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017055-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREMIO DESPORTIVO OLAVO BILAC DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - GDO (REQUERENTE)

MARILDA DA CONCEICAO MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA SCHWARZ DE MELLO OAB - MT6748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial, 

distribuído sem o recolhimento das custas processuais. Inexistindo pedido 

de gratuidade nos autos, intimem-se as partes requerentes, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando no feito a Guia de 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que 

as custas dos feitos que tramitam no PJE, encontra-se regulamentada no 

Provimento 22/2016-CGJ, de 1º de julho de 2016, e a emissão da Guia de 

Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017570-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCI VANIA SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, 

distribuída sem o recolhimento das custas processuais. Não havendo 

pedido de gratuidade a ser analisada, intime-se a parte exequente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a 

guia de recolhimento das custas processuais e o comprovante de 

pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito (art. 290 do CPC). Consigne-se que o recolhimento das custas 

processuais dos feitos que tramitam no PJE/MT, encontra-se 

regulamentada no Provimento 22/2016-CGJ/MT, de 1º de julho de 2016, e a 

emissão da Guia de Distribuição disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado (www.tjmt.jus.br), no link emissão de guia eletrônica. Decorrido 

o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017298-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO EGUITA RONDON FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 
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pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1017066-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA GOMES GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 

319 do CPC, e precisa ser adequado. A parte autora, no caso, pessoa 

autônoma requer a gratuidade da Justiça, alegando falta de condições 

financeira para arcar com as despesas processuais, todavia deixa de 

anexar ao pedido o documento probatório necessário. Posto isso, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte 

requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, 

anexando no feito (cópia da última declaração de renda), ou ainda, para 

no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017390-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017407-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARQUES ALCANTARA (AUTOR(A))

A. V. M. C. D. A. (AUTOR)

N. X. M. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. Posto isso, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, anexando ao 

feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), 

ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017650-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUIZ MALESCZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido vem 

desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de Atendimento 

pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 
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Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

trazendo para os autos o documento acima citado, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002215-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO ALVES NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, redistribuído da 4ª Vara Especializada Em 

Direito Bancário de Cuiabá-MT, por força da decisão lançada no Id nº 

22403162. No caso, constata-se que o feito se encontra em fase 

instrutória com impugnação apresentada nos autos pela parte requerida. 

Posto isso, tratando-se de processo instruído em outro Juízo, visando ao 

saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, fundamentado no que dispõe os artigos 9º e 10 c/c §2º 

artigo 357 do CPC, bem como, aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para 

no prazo de 10(dez) dias, querendo: a) Especificarem quais provas que 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017437-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BIHAIN ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017503-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSON BRUM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido vem 

desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de Atendimento 

pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

trazendo para os autos o documento acima citado, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tal 

providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044015-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA SANTOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial onde a parte 

executada não foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado 

nos autos. Em manifestação a parte exequente vem informar o novo 

endereço para citação da parte executada. Anotem-se nos autos o novo 

endereço informado no Id 30381234. A seguir, cite-se a parte executada 

no novo endereço, conforme determina o despacho lançado no Id 

17466872, e na forma estabelecida pelo artigo 829, do CPC. Expeça-se o 

necessário. Intime-se a parte exequente. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. 
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Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000989-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAURO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, redistribuído da 4ª Vara Especializada Em 

Direito Bancário de Cuiabá-MT, por força da decisão lançada no Id nº 

22403839. No caso, constata-se que o feito se encontra em fase 

instrutória com impugnação apresentada nos autos pela parte requerida. 

Posto isso, tratando-se de processo instruído em outro Juízo, visando ao 

saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o julgamento 

antecipado da lide, fundamentado no que dispõe os artigos 9º e 10 c/c §2º 

artigo 357 do CPC, bem como, aos princípios da não-surpresa e da 

colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para 

no prazo de 10(dez) dias, querendo: a) Especificarem quais provas que 

ainda pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e o que pretendem 

atestar com a prova, de modo a justificar sua adequação, pertinência e 

necessidade (artigo 357, II, CPC); b) Indicarem que questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito (artigo 357, IV, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044577-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA SERVICOS POSTAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO (C) Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde a parte 

requerida, vem aos autos manifestar interesse na designação de 

audiência conciliatória. O atual Código de Processo Civil, traz a 

autocomposição, como meio preferencial para a solução dos conflitos, não 

havendo óbice legal quanto à realização de audiência conciliatória neste 

processo. Dispõe os incisos II e IV, do artigo 139 do CPC, que compete ao 

juiz, velar pela rápida solução do litigio e tentar a qualquer tempo conciliar 

as partes do processo. Posto isso, havendo interesse manifestado pela 

parte requerida na conciliação, considerando ainda, que a audiência 

conciliatória não suspende o andamento do feito, defiro o pedido 

formalizado pela parte requerida no Id 26666138. Determino ao Gestor, 

que agende eletronicamente data para realização de audiência 

conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliação, 

intimem-se as partes na pessoa dos advogados constituídos nos autos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033061-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DANIEL HAUSCHILD (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO OAB - MT22720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Breno Mendes Taques (REU)

B. M. TAQUES - CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO (C) Vistos, Nesta Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais, a parte requerida não foi citada por não ter sido 

localizada no endereço indicado nos autos. Em manifestação a parte 

autora informa nos autos, o novo endereço para citação da parte 

requerida. Anotem nos autos o novo endereço da parte requerida, 

indicado no Id 17290075. A seguir, a secretaria para que agende 

eletronicamente nova data para realização de audiência conciliatória, que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliação, cite-se a parte 

requerida, na forma determinada no Id 15707918. Intime-se a parte 

requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril 

de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005474-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011498-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 31/07/2020, às 08:15 - 08:29 horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014442-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESEILDA LEIDE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014442-47.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 
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despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014685-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACI ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014685-88.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016593-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CAMPOS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1016593-83.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047486-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1047486-91.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012759-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1012759-72.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006
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Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010841-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA SOUZA ALTMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010841-67.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 07 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049700-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1049700-55.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014469-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. A. V. (AUTOR)

ALERTE VOLTAIRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014469-30.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054570-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZENIL MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

CAMILA DE JESUS FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1054570-46.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015546-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. R. S. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

RONALDO MATOS LEITE OAB - 836.127.851-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1015546-74.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 
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representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015552-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1015552-81.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047467-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1047467-85.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1000377-47.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011551-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1011551-53.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010058-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE SOARES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1010058-75.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011374-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1011374-89.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057401-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR RODRIGUES DE BONA SARTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1057401-67.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047216-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS DE CASTRO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1047216-67.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047867-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1047867-02.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 336 de 799



ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047842-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1047842-86.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047713-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA BARRETO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1047713-81.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004968-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR TEODORO DOS SANTOS ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004968-52.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058611-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1058611-56.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049639-97.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SILVA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1049639-97.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014831-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERNANDES ROCHA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014831-32.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015375-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SODRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1015375-20.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015613-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL LUIZ FARIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1015613-39.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006983-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDERSON DA SILVA FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1006983-91.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 
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despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005196-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EURICO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005196-27.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057544-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. R. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RODRIGUES DE BRITO OAB - 032.457.321-98 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo: 1057544-56.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo auto composição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 12 de Dezembro de 2019 Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005474-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DE OLIVEIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005474-28.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011498-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO LEANDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1011498-72.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 
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Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028414-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OJEDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON OAB - MT8884-O 

(ADVOGADO(A))

LETICIA ROBERTA POZZOBON OAB - MT25152/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº 1028414-55.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, 

somente a requerida se manifestou, pugnando pela produção de prova a 

Requerente pugna pelo julgamento do processo no estado em que se 

encontra, ao passo que a Requerida requestou pela produção de prova 

documental, oral, testemunhal e pericial. Do exame do conjunto probatório 

apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento 

antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória, pois trata-se de 

matéria de direito. Ademais, existindo documentação idônea, firmada por 

médico credenciado, onde descritas as moléstias das quais padece o 

enfermo, apontando o tratamento necessário, desnecessária a realização 

de perícia. Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se 

suficiente para a compreensão e deslinde da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção das provas pretendidas, porquanto desnecessárias 

à formação do convencimento deste Julgador. Após, o decurso do prazo 

recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006250-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº: 1006250-33.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as 

partes a manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem 

produzir, o Requerente pleiteou pela oitiva de testemunhas, bem como pela 

colheita do depoimento pessoal do representante legal do Banco 

Requerido, ao passo que a Requerida silenciou a respeito. Do exame do 

conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a 

receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. 

Com efeito, a prova documental colacionada aos autos mostra-se 

suficiente para a compreensão e deslinde da questão, ademais, a prova 

requestada não se presta a esclarecer, de per si, a controvérsia em lume, 

nos termos do disposto no artigo 443, II do CPC, razão pela qual INDEFIRO 

a produção da prova pretendida pela parte Autora. Após, o decurso do 

prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017269-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1017269-36.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Atento ao 

disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e 

organização do processo. Primeiramente, reconheço no caso concreto a 

relação de consumo, fazendo-se incidente, portanto, a legislação 

consumerista, admitindo a Requerente, parte hipossuficiente da relação, 

razão pela qual inverto o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Não foram 

arguidas matérias de ordem preliminar. DEFIRO a substituição processual 

da parte Requerida por CLARO S.A. em face da comprovada incorporação 

empresarial. Anote-se. Estando as partes bem representadas, presentes 

os pressupostos processuais e condições da ação, entendida como 

direito abstrato, e, não havendo mais preliminares para análise, dou o 

processo por saneado. Fixo como pontos controvertidos, a contratação 

pela Autora ou por terceira pessoa (ocorrência de fraude) do serviço 

denominado “ACESSO VIRTUA” ofertado pela Requerida; se são ou não 

devidos os danos morais pleiteados na inicial. Instadas as partes a 

indicarem as provas que ainda pretendem produzir, a Requerente pugnou 

pelo mento antecipado da lide. A seu turno, a Requerida pretende produzir 

prova documental, objetivando comprovar a regularidade na contratação 

do serviço, em face da existência de pagamentos de várias faturas via 

débito em conta corrente. DEFIRO a produção da prova documental 

requestada pelo banco Requerido. A par disso, determino seja oficiado ao 

Banco do Brasil S/A, para que forneça a este Juízo os comprovantes dos 

pagamentos via débito automático das faturas emitidas pela 

EMBRATEL/NET, durante o período de 15/11/2012 a 15/01/2017, ocorridos 

na conta bancária da Autora, ou, na impossibilidade de levantamento dos 

referidos lançamentos, que promova a remessa dos extratos bancários 

relativo ao referido período, os quais serão juntados no processo de 

forma sigilosa. Com a resposta nos autos, manifestem-se as partes, no 

prazo de 10(dez) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se e cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000882-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1000882-43.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. O feito não 

contempla julgamento antecipado. Atento ao disposto no art. 357, do 

Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização do 

processo. Primeiramente, reconheço no caso concreto a relação de 

consumo, fazendo-se incidente, portanto, a legislação consumerista, 

admitindo o Requerente, parte hipossuficiente da relação, razão pela qual 

inverto o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Não foram arguidas 

preliminares. As partes estão bem representadas, presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, entendidas como direito 

abstrato e, não havendo irregularidades ou nulidades evidentes, dou o 

feito por saneado. Fixo como pontos controvertidos: se o noticiado 

aumento de consumo de água na residência do requerente decorre de 

falha na prestação de serviço da requerida; se o requerente faz jus aos 

danos morais pretendidos . Em observância ao princípio da Cooperação 

(art. 6º, 7º, 10º e §1º do artigo 357 do CPC), INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se há outros pontos 

controvertidos em matéria de fato que necessitem de dilação probatória, 

explicitando de forma individualizada e fundamentada acerca da relação 

de tais provas com os fatos controvertidos a serem elucidados, sob pena 

de indeferimento. No que tange aos pedidos de provas, DEFIRO somente a 

produção de prova pericial para o julgamento da causa, pugnada por 

ambas as partes, por entender pertinente ao deslinde da controvérsia. 

Para tanto, nomeio como perito do Juízo, THIAGO GUIMARAES BAIS 

MARTINS, engenheiro ambiental e Sanitário, CREA/MS 13686 – 2ª REGIÃO, 
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o qual deverá ser notificado neste endereço: AV. RUBENS DE 

MENDONCA, nº 1856, SALA 408, BAIRRO BOSQUE DA SAUDE, 

CUIABA-MT, CEP 78050-000, FONE/FAX (65) 3052-7636, que realizará a 

perícia, sob a fé de seu grau, independentemente de compromisso, 

devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) dias após o 

início dos trabalhos. Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional 

nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão, bem como 

para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente técnico. 

Intime-se o perito acima nomeado para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer 

se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de honorários, 

nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC. Após, em igual prazo, digam as 

partes sobre a proposta honorária e, havendo concordância, deposite a 

Requerida 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários, ficando 

desde já, autorizado o expert a levantá-los, no início dos trabalhos. 

Considerando que a parte Autora é beneficiária de Justiça Gratuita, a 

parte que lhe compete pagar relativa aos honorários do perito deverá ser 

suportada pelo Estado, ou seja, após a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do perito, certidão com o valor faltante dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, - artigo 507, §2º e §3º da CNGC. O douto perito 

deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, informando a 

secretaria deste Juízo para intimação das partes. Apresentado o Laudo 

Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no prazo de 15(quinze) dias. 

Após, voltem-me os autos conclusos para proferir sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003279-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE CHAVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1003279-75.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. O feito não 

contempla julgamento antecipado. Atento ao disposto no art. 357, do 

Código de Processo Civil, passo ao saneamento e organização do 

processo. Primeiramente, reconheço no caso concreto a relação de 

consumo, fazendo-se incidente, portanto, a legislação consumerista, 

admitindo a Requerente, parte hipossuficiente da relação, razão pela qual 

inverto o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Não foram arguidas 

preliminares. As partes estão bem representadas, presentes os 

pressupostos processuais e condições da ação, entendidas como direito 

abstrato e, não havendo irregularidades ou nulidades evidentes, dou o 

feito por saneado. Fixo como pontos controvertidos: se o noticiado 

aumento de consumo de água na residência da requerente decorre de 

falha na prestação de serviço da requerida; se a requerente faz jus aos 

danos morais pretendidos. No que tange aos pedidos de provas, DEFIRO 

somente a produção de prova pericial para o julgamento da causa, 

pugnada pela Requerida, por entender pertinente ao deslinde da 

controvérsia. Para tanto, nomeio como perito do Juízo, THIAGO 

GUIMARAES BAIS MARTINS, engenheiro ambiental e Sanitário, CREA/MS 

13686 – 2ª REGIÃO, o qual deverá ser notificado neste endereço: AV. 

RUBENS DE MENDONCA, nº 1856, SALA 408, BAIRRO BOSQUE DA 

SAUDE, CUIABA-MT, CEP 78050-000, FONE/FAX (65) 3052-7636, que 

realizará a perícia, sob a fé de seu grau, independentemente de 

compromisso, devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 30(trinta) 

dias após o início dos trabalhos. Intimem-se as partes para no prazo de 15 

(quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou suspeição do 

profissional nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de preclusão, 

bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e assistente 

técnico. Intime-se o perito acima nomeado para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dizer se aceita o encargo, bem como, para apresentar proposta de 

honorários, nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC. Após, em igual prazo, 

digam as partes sobre a proposta honorária e, havendo concordância, 

deposite a Requerida integralmente o valor dos honorários, ficando desde 

já, autorizado o expert a levantar 50% (cinquenta por cento), no início dos 

trabalhos. O douto perito deverá agendar dia e hora para a realização da 

perícia, informando a secretaria deste Juízo para intimação das partes. 

Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele digam as partes, no 

prazo de 15(quinze) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para 

proferir sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003198-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003198-24.2020.8.11.0041. (k) 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SICREDI CENTRO NORTE VISTOS, 

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, aviada por RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES em 

desfavor de SICREDI CENTRO NORTE, em que o Requerente pleiteia a 

exclusão de seus dados do anais de proteção ao crédito, lançados pelo 

Requerido em 17/12/2016. Impõe-se grafar que, inicialmente a ação foi 

d i s t r i bu í d a  e m  d e p e n d ê n c i a  à  a ç ã o  m o n i t ó r i a  P j e 

nº1020771-46.2018.8.11.0041, proposta pela instituição financeira 

Requerida em desfavor do Autor em 12/07/2018, presidida pelo juízo 

especializado da 4ª Vara de Direito Bancário da Capital, na qual houve a 

validação do débito objeto da negativação repudiada nesta demanda sub 

judice, sendo certo que, os embargos monitórios opostos pelo Requerente 

e a ação monitória foram julgados parcialmente procedente nos seguintes 

termos: [...] DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, 

inciso I, e 702, §8º, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente 

procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação monitória, e 

parcialmente procedente os embargos interpostos pelo requerido, 

constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado nos 

contratos de abertura de limite de crédito em conta corrente – cheque 

especial, firmado entre as partes, devendo obedecer ao que segue: 1. 

Limito os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes em 

8,60% ao mês. 2. Mantenho as demais cláusulas do contrato. Após a 

revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do 

banco requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e 

posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com 

juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e 

correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários 

advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, para cada 

um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do 

CPC. Custas processuais, “pro rata’. Todavia, em relação ao requerido a 

obrigação que fica suspensa, em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária que lhe foram concedidos nesta sentença. A 

liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P.R.I.C. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 13 de janeiro de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário (sic Id.28436029) Consigno ainda que, 

com o julgamento da ação indicada como pendente, o Juízo Especializado 

declinou da competência para processar e julgar a presente ação por 

existir matéria tipicamente bancária em análise (Id.28572306). Sorteado 

este juízo, foi oportunizado ao Requerente comprovar a alegada 

incapacidade financeira para custeio da ação, esclarecendo a propositura 

de nova ação para discutir assunto que poderia ser tratado no juízo 

especializado (Id.29036245). Ao que o Autor se reservou a comprovar a 

hipossuficiência para o preparo desta ação, conforme emenda do 

Id.29230169. Vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. De proêmio, 

saliento que no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária 

gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o 
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deferimento do pedido é medida que se impõe. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. In casu, foi oportunizado ao Autor esclarecer a 

razão de não ter formulado o pedido no bojo da ação monitória ou dos 

embargos monitórios, já que a restrição foi lançada dois anos antes da 

propositura da ação monitória, optando o Requerente por silenciar o 

assunto na emenda a inicial do Id.29230169. Neste cenário, cumpre-me 

aquilatar que, a despeito do julgamento parcialmente procedente da ação 

monitória e dos embargos opostos, que implica, após o transito em julgado, 

na possível reforma do valor do débito, é indene a condição de 

inadimplente do Autor e, consequentemente válido o uso dos meios legais 

disponíveis à instituição Ré para ver satisfeita o o seu crédito, inclusive a 

inclusão dos dados do Requerente nos anais de proteção ao crédito. 

Ademais, não vislumbro urgência ou risco ao resultado útil do processo o 

indeferimento desta medida, uma vez que, além de legitimo o débito, o 

lançamento restritivo ocorreu há mais de 04 anos, de maneira que 

privilegiar o exercício do direito de defesa pela instituição Ré não trará ao 

Requerente prejuízos maiores do que os já experimentados. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. 1. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. 2. AÇÃO MONITÓRIA. LIQUIDEZ DO 

CRÉDITO ASSEVERADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. 3. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E VALIDADE DA HIPOTECA. SÚMULA 284/STF. 

4. DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. 5. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 6. 

REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SÚMULA 7/STJ. 7. AGRAVO 

DESPROVIDO. 1. O prazo aplicável às cédulas de crédito é o quinquenal. 

2. A ação monitória não é o meio processual cabível para cobrar dívida 

ilíquida, porém o acórdão recorrido asseverou a liquidez do título. Rever 

tais conclusões demandaria reexame de provas. Incidência da Súmula 

7/STJ. 3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há 

deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa 

ao dispositivo de lei federal ou a divergência de interpretação. Aplicação 

analógica do enunciado n. 284 da Súmula do STF. 4. A indicação de 

dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de 

origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta o 

conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 

Aplicável, assim, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ. 5. A negativação 

do nome da pessoa jurídica decorreu de ato legítimo, conforme consignado 

pelas instâncias ordinárias. Para infirmar tais conclusões seria 

imprescindível o reexame de provas, atraindo a incidência da Súmula 

7/STJ. 6. Rever a distribuição dos ônus sucumbenciais envolve análise de 

questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso 

concreto, atraindo aplicação da Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no REsp 1373985/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) 

Ainda atendendo peculiaridade do caso, não se pode perder de vista o 

peculiar momento mundial que a humanidade vem atravessando com a 

pandemia de COVID-19, que tem como um dos projetos de sustentação e 

amparo da população e da economia nacional, obstar a negativação dos 

dados dos consumidores durante o período de contenção social para 

combater a proliferação do vírus. Contudo, no caso em tela, não se trata 

prevenir a negativação, mas suspender restrição lançada há 

aproximadamente 04 anos, voluntariamente silenciada pelo Requerente na 

oportunidade que teve de pleitear o levantamento da anotação. Além 

disso, já se confirmou em primeira instância a legitimidade do débito 

anotado, não sendo plausível suprimir o direito de resposta da Ré, em 

detrimento da faculdade do Requerente em não pleitear no momento 

oportuno o levantamento da restrição, tampouco esclarecer à este juízo 

sua conduta. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

para a concessão da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a 

análise da presença dos demais requisitos, quais sendo, os da urgência à 

concessão da medida, impondo-se a triangulação do feito e a devida 

instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa, a 

fim de que o juízo forme seu livre convencimento. Ademais, a presente 

decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, 

demonstrado a presença dos requisitos através de pedido 

adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este 

provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

recebo a emenda a inicial e, por não estarem presentes os pressupostos 

previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA formulado na inicial. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

contestar a demanda, consignando as advertências do artigo 334 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive a existência de emenda a inicial com documentos. 

INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021082-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1021082-71.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Atento ao 

disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e 

organização do processo. Primeiramente, reconheço no caso concreto a 

relação de consumo, fazendo-se incidente, portanto, a legislação 

consumerista, admitindo o Requerente, parte hipossuficiente da relação, 

razão pela qual inverto o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Não foram 

arguidas matérias de ordem preliminar. Estando as partes bem 

representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da 

ação, entendida como direito abstrato, e, não havendo preliminares para 

análise, dou o processo por saneado. Fixo como pontos controvertidos: a 

contratação pelo Autor ou por terceira pessoa (ocorrência de fraude) do 

serviço de telefonia oferecido pela Requerida referente aos contratos nº 

0232872390 e nº 0223723308; se são ou não devidos os danos morais 

pleiteados na inicial; a procedência do pedido contraposto. Instadas as 

partes a indicarem as provas que ainda pretendem produzir, o requerente 

pugnou pela produção de prova pericial. A seu turno, a parte requerida 

quedou-se inerte. Em face dos pedidos aviados na inicial, para o deslinde 

da controvérsia em lume, entendo necessária a produção da prova pericial 

grafotécnica pretendida pelo Requerente. Para tanto, NOMEIO como Perito 

do Juízo Luciana Dias Correa, que pode ser localizada no endereço: Rua 

G, nº 144, Ed. Caravelas, Apto 1202, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

fone: 9602-7766, nesta Capital, o qual cumprirá o encargo, sob a fé de 

seu grau, independente de compromisso, devendo apresentar o laudo 

pericial no prazo de 30(trinta) dias após o início dos trabalhos. A perícia 

grafotécnica deverá ser realizada nos contratos juntados aos autos, com 

o objetivo de esclarecer se foi ou não assinado pelo Requerente. 

Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, sob pena de 

preclusão, bem como para, no mesmo prazo, querendo, apresentarem 

quesitos e assistente técnico, (artigo 465, § 1º do CPC). Outrossim, 

considerando que o requerente é beneficiário de Justiça Gratuita, compete 

a este julgador a fixação do valor dos honorários com base na Resolução 

232/2016/CNJ, aliado às particularidades do caso concreto. A par disso, 

arbitro os referidos honorários em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), atento às diretrizes do artigo 2º, incisos, I a IV, § 4º da referida 
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Resolução. Os honorários periciais serão suportados pelo Estado, ou seja, 

após a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor da perita 

certidão com o valor dos honorários que lhes são devidos, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, - artigo 507, §2º e §3º da 

CNGC. INTIME-SE a perita encarregada da perícia para dizer se aceita o 

encargo, em razão do quanto disposto neste decisum, no prazo de 05 

(cinco) dias. Se positivo, deverá a expert agendar dia e hora para a 

realização da perícia, cientificando de que deverá apresentar o laudo, 30 

(trinta) dias a contar da data do início dos trabalhos. Estando a data da 

perícia agendada, intimem-se as partes da data designada para perícia, 

certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o Laudo Pericial nos 

autos, sobre ele digam as partes, no prazo de 15(quinze) dias, 

voltando-me os autos após, para proferir sentença. Intimem-se e 

cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019704-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA ALVES PEREIRA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1019704-80.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Atento ao 

disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e 

organização do processo. Primeiramente, reconheço no caso concreto a 

relação de consumo, fazendo-se incidente, portanto, a legislação 

consumerista, admitindo a Requerente, parte hipossuficiente da relação, 

razão pela qual inverto o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Não foram 

arguidas matérias de ordem preliminar. Estando as partes bem 

representadas, presentes os pressupostos processuais e condições da 

ação, entendida como direito abstrato, e, não havendo preliminares para 

análise, dou o processo por saneado. Fixo como pontos controvertidos: a 

contratação pela Autora ou por terceira pessoa (ocorrência de fraude) do 

serviço de telefonia oferecido pela Requerida referente ao contrato 

juntado no id 9517590; se são ou não devidos os danos morais pleiteados 

na inicial. Instadas as partes a indicarem as provas que ainda pretendem 

produzir, a requerente pugnou pela produção de prova pericial. Em face 

dos pedidos aviados na inicial, para o deslinde da controvérsia em lume, 

entendo necessária a produção da prova pericial grafotécnica pretendida 

pela Requerente. Para tanto, NOMEIO como Perito do Juízo Luciana Dias 

Correa, que pode ser localizada no endereço: Rua G, nº 144, Ed. 

Caravelas, Apto 1202, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, fone: 

9602-7766, nesta Capital, o qual cumprirá o encargo, sob a fé de seu 

grau, independente de compromisso, devendo apresentar o laudo pericial 

no prazo de 30(trinta) dias após o início dos trabalhos. A perícia 

grafotécnica deverá ser realizada no contrato juntados aos autos, com o 

objetivo de esclarecer se foi ou não assinado pela Requerente. Intimem-se 

as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem 

impedimento ou suspeição do profissional nomeado, sob pena de 

preclusão, bem como para, no mesmo prazo, querendo, apresentarem 

quesitos e assistente técnico, (artigo 465, § 1º do CPC). Outrossim, 

considerando que a requerente é beneficiária de Justiça Gratuita, compete 

a este julgador a fixação do valor dos honorários com base na Resolução 

232/2016/CNJ, aliado às particularidades do caso concreto. A par disso, 

arbitro os referidos honorários em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), atento às diretrizes do artigo 2º, incisos, I a IV, § 4º da referida 

Resolução. Os honorários periciais serão suportados pelo Estado, ou seja, 

após a apresentação do laudo pericial, será expedida em favor da perita 

certidão com o valor dos honorários que lhes são devidos, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, - artigo 507, §2º e §3º da 

CNGC. INTIME-SE a perita encarregada da perícia para dizer se aceita o 

encargo, em razão do quanto disposto neste decisum, no prazo de 05 

(cinco) dias. Se positivo, deverá a expert agendar dia e hora para a 

realização da perícia, cientificando de que deverá apresentar o laudo, 30 

(trinta) dias a contar da data do início dos trabalhos. Estando a data da 

perícia agendada, intimem-se as partes da data designada para perícia, 

certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o Laudo Pericial nos 

autos, sobre ele digam as partes, no prazo de 15(quinze) dias, 

voltando-me os autos após, para proferir sentença. Intimem-se e 

cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017851-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS LARISSA CONCEICAO SOL SOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1017851-36.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, a 

Requerida pugnou pela produção de prova oral e testemunhal, ao passo 

que a Requerente pediu o julgamento antecipado da lide. Do exame do 

conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a 

receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória, 

pois trata-se de matéria de direito. Destarte, a prova documental já 

colacionada aos autos mostra-se suficiente para a compreensão e 

deslinde da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção da prova 

pretendida, porquanto desnecessária à formação do convencimento deste 

Julgador. Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017071-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR KUBLIK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017071-91.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

FABIO JUNIOR KUBLIK REU: BANCO PAN VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA 

COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por FÁBIO JUNIOR KUBLIK em desfavor de BANCO PAN 

S.A., alegando em síntese que constatou descontos consignados em sua 

folha de pagamento, supostamente lançados pelo Requerido, do qual 

desconhece a contratação do produto ou serviço, razão porque propôs a 

presente ação, pleiteando em sede de tutela de urgência que: [...] A 

concessão de tutela de urgência antecipada, para que o Réu se abstenha 

de descontar no holerite da autora, o valor de R$ 137,62 (cento e trinta e 

sete reais e sessenta e dois centavos) referente à contração de cartão 

de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa 

por desconto realizado a ser arbitrado por Vossa Excelência, não inferior 

a R$ 2.000,00; [...] (sic Id.31342858) Com pedido de gratuidade, vieram 

conclusos. É o necessário. DECIDO. De proêmio, saliento que no tocante à 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora 

corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é 

medida que se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. Com 

efeito, tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação jurídica 

firmada entre as partes, se mostra descabido exigir da parte Autora 
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produza prova negativa de seu direito, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito, forma de constituição e consequentemente 

seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida, 

ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado para o 

deferimento do pedido de suspensão dos descontos relativo à 

contratação do “cartão de crédito” impugnado pela Requerente, 

comprovados no Id.31342872 e Id.31342890. Quanto ao perigo de dano, 

não se pode olvidar que em casos desse jaez, a manutenção dos 

descontos, poderá resultar em prejuízos irreparável ou de difícil reparação 

ligados diretamente a subsistência do Autor, além dos reflexos negativos 

que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas 

obrigações, sobretudo neste momento especial de contenção nacional da 

pandemia de COVID-19, em que a economia e vida financeira familiar está 

fragilizada pela imposição das medidas emergenciais. Na sequência, 

quanto ao perigo de dano que recai no pedido de exibição, entendo que 

está evidenciado nos prejuízos naturais do desconhecimento dos termos 

contratuais firmados, principalmente no caso de contrato oneroso de 

prestação continuada, sendo os danos causados à Requerente de 

dimensão presumida e ilimitada. Derradeiro, importa evidenciar que ao 

caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do 

§3º do art. 300 do CPC, uma vez que a presente medida não acarretará 

prejuízo à parte Requerida, a qual poderá durante a fase instrutória 

comprovar a existência do débito e efetuar o lançamento do nome do 

devedor nos referidos cadastros a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, 

DEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada pelo Autor FABIO 

JUNIOR KUBLIK para DETERMINAR que o Requerido BANCO PAN S.A. 

promova no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a SUSPENSÃO das 

cobranças/descontos consignados na folha de pagamento do Autor, 

relativos à contratação de cartão de crédito desconhecido pelo 

Requerente, até o deslinde da lide, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por eventual descumprimento da medida. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no 

prazo de 15 (quinze) dias e, querendo, apresentar contestação, 

consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de 

Processo Civil. Derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Ressalto que, tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 

decretado o fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado 

de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio 

do COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem 

inclusive pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como 

mandado. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008964-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU KUNZ FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008964-49.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROMEU KUNZ FILHO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO AT Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido 

de tutela de urgência, ajuizada por Romeu Kunz Filho, em desfavor de 

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega o autor que é possuidor de quadro de 

dependência química em cocaína e desenvolvimento de quadro depressivo 

maior em emissão. Menciona que aos 02.03.2017, sua genitora assinou 

contrato de prestação de serviço com a clínica Vida Serena, tendo o autor 

sido internado na clínica para dependente químicos em 07.03.2017. 

Sustenta que o prazo de previsibilidade para a internação era de 270 

(duzentos e setenta dias), com o valor da diária no montante de R$ 495,00 

(quatrocentos e noventa e cinco reais), totalizando o montante de R$ 

133.650,00 (cento e trinta e três mil seiscentos e cinquenta reais). Relata 

que após o período supracitado, pactou contrato de confissão de dívida 

com a clínica Vida Serena e firmou novo contrato para internação para 

mais 180 (cento e oitenta) dias. Assevera que buscou junto à requerida a 

cobertura das despesas decorrentes do tratamento na clínica, ocasião em 

que obteve uma resposta “dizendo que a Operadora deve possuir a rede 

credenciada que preste o atendimento e se o consumidor do serviço 

precisar e não tiver o agente credenciado na cidade onde ele está a 

Operadora deve custear o atendimento que lhe foi prestado , e isto é 

perfeitamente a necessidade do autor do caso em tela , posto que sua 

internação se deu em Chapada dos Guimarães” (sic). Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a 

fornecer todo o tratamento que vier a ser prescrito, inclusive exames, com 

isenção de pagamento. Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a 

nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta parcial 

deferimento. Isso porque, analisando os autos, notadamente os laudos 

médicos, nota-se que autor é dependente de cocaína, tendo descoberto 

ser HIV, fato que agravou sua dependência e provocou a ocorrência de 

pensamentos suicidas (Id n.º 14831541). Consta nos autos, ainda, o 

contrato firmado com a requerida no qual há previsão de cobertura em 

casos de dependência química (Id n.º 14831565, pág.1). Analisando a 

recusa administrativa, infere-se que, apesar de mostrar conhecimento 

acerca da Resolução Normativa n.º 259 da ANS, a ré informou que 

possuía rede credenciada apenas nas cidades de Campo Grande/MS, 

interior de São Paulo/SP e Goiânia/GO. Ocorre que, nos termos do art. 4º 

da Resolução supracitada, em caso de ausência de prestador de serviço 

da rede credenciada no município, a prestadora deve fornecer o 

tratamento em prestador não integrante da rede credenciada, in verbis: 

"Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede 

assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no 

município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de 

atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - 

prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - 

prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes 

a este. Deste modo, considerado que no documento emitido pela 

demandada não há informação de prestador credenciado na cidade de 

Cuiabá, o custeio da internação na clínica na qual o autor está internado é 

cabível. Destarte, identifico a probabilidade do direito da parte autora. No 

que tange ao perigo de dano, emerge da própria pretensão da parte 

autora, pois a não viabilização do medicamento imporá risco à saúde da 

parte autora. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, abrindo a 

possibilidade da parte requerida realizar a cobrança dos valores 

decorrentes da internação. Por outro lado, inobstante entender ser 

possível a cobertura da internação, analisando detidamente o contrato 
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entabulado entre as partes, nota-se que nos casos de dependência 

química, a cobertura integral será de apenas 15 (quinze) dias, já que uma 

vez ultrapassado esse tempo, haverá a cobrança de 30 % (trinta por 

cento) de coparticipação. O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que 

não é abusiva a cláusula de coparticação, quando expressamente 

contratada. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis: 

“PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. Autora portadora de 

distúrbios psiquiátricos e de dependência química, internada em clínica 

especializada. Pretensão da autora ao custeio integral das despesas, sem 

limitação de tempo, pelo período necessário à sua recuperação. 

Pretensão, por outro lado da corré Amil Assistência Médica Internacional 

Ltda. De que está obrigada apenas a cobrir integralmente o período de 

trinta dias de internação por ano, e após este período, haverá sistema de 

coparticipação obrigatória equivalente a 50% das despesas incorridas. 

Acolhimento da pretensão da ré. Existência de estipulação contratual 

expressa de cobrança de coparticipação do consumidor em 50% após 

trigésimo dia de internação, redigida de forma clara, em respeito ao quanto 

disposto no artigo 54, parágrafo 3º e 4º do Código de Defesas do 

Consumidor. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça neste 

sentido. Abusividade inexistente da cobrança de coparticipação em 50% 

após trigésimo dia de internação. Caso em que não se aplicam as Súmulas 

nºs 92 do TJ/SP e 302 do STJ. Sentença parcialmente reformada para que 

a corré Amil Assistência Médica Internacional Ltda. Seja obrigada a 

custear o tratamento psiquiátrico da autora, reembolsando integralmente 

somente o valor referente ao primeiro mês de internação. Restituição das 

demais despesas limitada a 50% a partir do 31º dia de internação. 

Honorários recursais devidos pela autora. RECURSO PROVIDO DA RÉ e 

DESPROVIDO DA AUTORA. (TJSP; APL 1040619-87.2016.8.26.0100; Ac. 

11847849; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela 

Lopes; Julg. 18/09/2018; DJESP 09/10/2018; Pág. 1781) PLANO DE 

SAÚDE. Internação em clínica para tratamento de desintoxicação de 

pessoa com dependência química. Cláusula contratual limitativa de tempo 

de internação. Coparticipação. Dano moral. Recurso adesivo. 1. É abusiva 

a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo de internação 

hospitalar do segurado (STJ, Súmula 302). 2. Desde que redigida de forma 

clara e atendendo à legislação consumerista, é licita a clausula contratual 

que estabelece cobertura parcial mediante coparticipação do beneficiário 

do plano de saúde. Precedentes. 3. Dos fatos narrados não se extrai a 

ocorrência de dano moral. Recursos improvidos, por decisão monocrática. 

(TJ-SP, APL 40104114020138260564 SP 4010411-40.2013.8.26.0564, 

23.10.2015). Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

provisória de urgência, o que faço para determinar que a requerida, no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas), CUSTEIE a internação integral do 

autor na clínica Vida Serena pelo período de 15 (quinze) dias contados a 

partir da intimação desta decisão, bem como efetue a contraprestação, a 

partir do 16º (décimo sexto) dia, de 70% (setenta por cento). Para o caso 

de descumprimento dessa decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), o que faço com fulcro no art. 297, parágrafo 

único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de 

multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato 

atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, 

do citado Diploma Processual. No mais, considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 18.03.2019 às 12h:00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 02. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 03 de Dezembro de 2018. Bruno D’ 

Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1016724-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA CARNEIRO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016724-58.2020.8.11.0041. (k) 

REQUERENTE: OLGA CARNEIRO MENEZES REQUERIDO: SOMATEM 

SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA VISTOS, 

Cuida-se de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA proposta por OLGA 

CARNEIRO MENEZES em desfavor de SOMATEM – SOCIEDADE 

MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA (CEMITÉRIO PARQUE 

BOM JESUS – PAX PREVER), pleiteando que: [...] b) a determinação para 

que a Ré promova a exibição judicial do documento requerido, qual seja: 

cópia do plano PREVER, contrato 78376, plano B, grupo PREVER 2009, 

que se encontra na posse da Requerida. [...] (Id.31255572). Recolhidas as 

custas processuais de distribuição da ação, vieram conclusos. É o 

necessário. DECIDO. O procedimento especial previsto nos artigos 381 ao 

383 do CPC, possui rito próprio e finalidade especifica, de tal sorte que a 

providência jurisdicional é, em tese, sempre urgente em decorrência da 

natureza do procedimento “Da Produção Antecipada da Prova”, desde que 

preenchidos os requisitos legais estabelecidos. Portanto não há que se 

falar em tutela antecipada, pois o resultado desta ordem inaugural já 

representa o próprio perito da ação. Em outras palavras, o resultado do 

procedimento não vislumbra sentença de mérito, tendo em vista que a 

conclusão do feito resultará em sentença homologatória da regularidade 

da prova produzida. Assim, a produção antecipada de prova poderá ser 

admitida quando evidenciadas as hipóteses do art. 381 do CPC, in verbis: 

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que: I - haja fundado receio de que venha a tornar - se impossível ou muito 

difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a 

ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Segundo Pontes de 

Miranda, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 

224: Como em qualquer procedimento de jurisdição voluntaria, os 

interessados devem ser citados; neste caso, na produção da prova 

devem ser citados para acompanhá-la (art. 382, §1 °, CPC). A citação 

exerce papel importantíssimo, pois é a condição de eficácia da prova e 

perante aqueles contra quem se presente que a prova seja utilizada. 

(grifei) Destarte, a parte final do artigo 382 do CPC, permite a dispensa da 

citação do interessado, quando a parte Requerente não tem pretensão 

contenciosa, o que não é o caso dos autos. In casu, os documentos 

juntados à exordial demonstram a relação jurídica entabulada entre as 

partes, bem como os demais elementos de prova anexados aos autos, 

demonstram o direito de a Requerente conhecer o contrato de prestação 

de serviço funerário entabulado entre as partes. Sobressai que o direito à 

informação, instituto legal do Código de Defesa do Consumidor, constitui 

direito inarredável do consumidor conhecer os termos e condições dos 

negócios entabulados com fornecedores de serviços, notadamente a 

hipossuficiência do consumidor para a produção da prova é 

inequivocamente presumida. Assim, reputo inequívoco que o prévio 

conhecimento dos fatos pode justificar ou evitar o ajuizamento de futura 

ações, estando evidenciada a necessidade da produção da prova. ANTE 

AO EXPOSTO, nos termos do artigo 381, I e III do CPC, DEFIRO A 

PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA para DETERMINAR que a parte 

Requerida SOMATEM – SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS LTDA (CEMITÉRIO PARQUE BOM JESUS – PAX 

PREVER) para fim de JUNTAR aos autos no prazo de 15 (quinze) dias os 

contratos de cópia do plano PREVER, contrato 78376, plano B, grupo 

PREVER 2009, envolvendo a Autora OLGA CARNEIRO MENEZES e o de 

cujus EDSON MENEZES, cientificando-a de não é admitida apresentação 

de defesa ou recurso nessa modalidade de ação (art. 382, §4º). Consigno 

à parte Autora que a teor do que dispõe o artigo 382, § 4º, do CPC, nesse 
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procedimento não se admitirá defesa ou recurso, cabendo à parte ré 

apenas apresentar o documento solicitado e, por tal motivo, não há que se 

falar em ônus de sucumbência. Outrossim, registro ainda que não haverá 

pronunciamento sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as 

respectivas consequências jurídicas (art. 382, § 2º, CPC), razão pela qual 

também não há se falar em inversão do ônus probatório. Com a exibição 

dos documentos, com observância das formalidades legais, será 

prolatada sentença meramente homologatória para o fim de apenas 

reconhecer a regularidade formal do processo, sem ingresso no mérito. 

Os autos permanecerão em cartório durante 01 (um) mês para os devidos 

fins, inclusive requerimento de certidões pelos interessados, e, findo o 

prazo, serão arquivados definitivamente (art. 383 do CPC). Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034269-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT9056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA 73296333134 (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1034269-49.2017.8.11.0041(P) VISTOS EM SANEADOR Com fulcro 

no art. 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de 

saneamento e organização do processo: De proêmio, verifico que a 

Requerida “VISA AGENCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA DE VISTOS – 

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA”, não foi citada até o presente 

momento, como se infere da correspondência devolvida juntada no id. 

12763818, razão pela qual, não há se falar em revelia como pretendido 

pela parte Autora na réplica (id.12283489). De outra sorte, a parte 

Requerida AZUL LINHAS AÉREAS, por ocasião da contestação 

(id.12034669), arguiu em preliminar a conexão do presente feito com 

outros processos envolvendo o mesmo fato declinado nestes autos, qual 

seja o cancelamento dos códigos de reserva LEW7QD e YEPLXG” por 

falta de pagamento dos bilhetes aéreos. Todavia, considerando que não 

houve identificação do juízo prevento tampouco a juntada de cópia das 

petições iniciais a fim de viabilizar a análise da aventada conexão, rejeito a 

preliminar. Ainda em preliminar a parte Requerida arguiu sua ilegitimidade 

passiva, argumentando que as passagens foram adquiridas por meio de 

agência de viagens e que em decorrência da ausência de pagamento os 

bilhetes foram cancelados. Com efeito, da análise dos documentos 

imbricados na exordial, notadamente pelo contrato juntado no id. 1062846 

e do e-mail juntado no id. 10628499, que a aquisição da passagem aérea 

ocorreu por meio de uma agência de viagem que utilizou do sistema “Portal 

Skyplus” e não diretamente da companhia aérea, tanto é que na fatura do 

cartão de crédito consta que o pagamento foi realizado diretamente para a 

agência de viagens Requerida. Todavia, o pagamento da passagem aérea 

pela parte Autora restou confirmado por meio do documento extraído da 

própria agência de viagens, gerando o código localizador da reserva. A 

par disso, pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das 

condições da ação deve ser feita à luz das afirmações contidas na 

petição inicial e o cabimento em tese do provimento jurisdicional almejado. 

Registre-se ademais que a relação jurídica estabelecida entre as partes é 

de natureza consumerista, o qual estabelece em seus artigos 7º, 

parágrafo único e 25,§1º, que todos os envolvidos na cadeia de 

prestação de serviço são legitimados para figurar no polo passivo da 

demanda. Portanto, considerando que a petição inicial narrou 

adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a 

causa de pedir em relação à companhia aérea, a análise dos argumentos 

defensivos da parte Requerida, notadamente quanto a eventual 

excludente de sua responsabilidade, conduzem à incursão no mérito e não 

às condições da ação abstratamente consideradas. Desta feita rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva. Por conseguinte, considerando que a 

Requerida “VISA AGENCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA DE VISTOS – 

IVAN WELLITON IENSEN DA SILVA”, não foi citada, determino a intimação 

da parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar se ainda há 

interesse no prosseguimento do feito com relação a ela, devendo indicar o 

endereço correto para promover a angularização processual, sob pena de 

extinção e julgamento no estado em que se encontra. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007010-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA FUTIMOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1007010-79.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Atento ao 

disposto no art. 357, do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e 

organização do processo. Primeiramente, reconheço no caso concreto a 

relação de consumo, fazendo-se incidente, portanto, a legislação 

consumerista, admitindo a Requerente, parte hipossuficiente da relação, 

razão pela qual inverto o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). A preliminar 

suscitada pelo banco requerido, de ausência de condição da ação por 

falta de interesse processual, confunde-se com o mérito e com ele será 

analisado, considerando que o banco aduz ter sido a própria requerente 

quem solicitou os resgates do Plano de Previdência Privada. Estando as 

partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e 

condições da ação, entendida como direito abstrato, e, não havendo mais 

preliminares para análise, dou o processo por saneado. Fixo como pontos 

controvertidos, se os resgates do Plano de Previdência Privada contratado 

pela Requerente junto ao banco Requerido foram ou não solicitados pela 

Requerente; se são ou não devidos os danos materiais e morais 

pretendidos na inicial. Instadas as partes a indicarem as provas que ainda 

pretendem produzir, a Requerente pugnou pela produção de prova pericial 

grafotécnica, a fim de averiguar se as assinaturas apostas nos pedidos 

de resgate partiram de seu punho ou de terceira pessoa. A seu turno, o 

banco Requerido pediu o julgamento antecipado da lide. Em face dos 

pedidos aviados na inicial, para o deslinde da controvérsia em lume, 

entendo necessária a produção da prova pericial grafotécnica pretendida 

pela Requerente. Para tanto, NOMEIO como Perito do Juízo Luciana Dias 

Correa, que pode ser localizada no endereço: Rua G, nº 144, Ed. 

Caravelas, Apto 1202, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, fone: 

9602-7766, nesta Capital, o qual cumprirá o encargo, sob a fé de seu 

grau, independente de compromisso, devendo apresentar o laudo pericial 

no prazo de 30(trinta) dias após o início dos trabalhos. A perícia 

grafotécnica deverá ser realizada nos pedidos de resgate juntados com a 

contestação, com o objetivo de esclarecer se foram ou não assinados 

pela Requerente. Intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

sob pena de preclusão, bem como para, no mesmo prazo, querendo, 

apresentarem quesitos e assistente técnico, (artigo 465, § 1º do CPC). 

Outrossim, considerando que a Requerente é beneficiária de Justiça 

Gratuita, compete a este julgador a fixação do valor dos honorários com 

base na Resolução 232/2016/CNJ, aliado às particularidades do caso 

concreto. A par disso, arbitro os referidos honorários em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), atento às diretrizes do artigo 2º, incisos, I a 

IV, § 4º da referida Resolução. Os honorários periciais serão suportados 

pelo Estado, ou seja, após a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor da perita certidão com o valor dos honorários que lhes 

são devidos, para a cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, - artigo 

507, §2º e §3º da CNGC. INTIME-SE a perita encarregada da perícia para 

dizer se aceita o encargo, em razão do quanto disposto neste decisum, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Se positivo, deverá a expert agendar dia e hora 

para a realização da perícia, cientificando de que deverá apresentar o 

laudo, 30 (trinta) dias a contar da data do início dos trabalhos. Estando a 

data da perícia agendada, intimem-se as partes da data designada para 

perícia, certificando a ocorrência nos autos. Apresentado o Laudo Pericial 

nos autos, sobre ele digam as partes, no prazo de 15(quinze) dias, 

voltando-me os autos após, para proferir sentença. Intimem-se e 

cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026648-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº 1026648-64.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, a 

Requerente pugna pelo julgamento do processo no estado em que se 

encontra, ao passo que a Requerida requestou pela produção de prova 

documental, oral, testemunhal e pericial. Do exame do conjunto probatório 

apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento 

antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória, pois trata-se de 

matéria de direito. Ademais, existindo documentação idônea, firmada por 

médico credenciado, onde descritas as moléstias das quais padece o 

enfermo, apontando o tratamento necessário, desnecessária a realização 

de perícia. Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se 

suficiente para a compreensão e deslinde da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção das provas pretendidas, porquanto desnecessárias 

à formação do convencimento deste Julgador. Após, o decurso do prazo 

recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032109-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BUSTOS MORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº: 1032109-51.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes 

a manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, a 

Requerente pugnou pela produção de prova testemunhal, ao passo que a 

Requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide. INDEFIRO o pedido 

de produção de testemunhal aviado pela requerente, por ser 

desnecessária à formação do convencimento deste Julgador. Ademais, do 

exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está 

apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação 

probatória, eis que a prova documental colacionada mostra-se suficiente 

para uma perfeita compreensão e deslinde da questão. No entanto, 

considerando que ambas as partes juntaram novos documentos no 

processo, sobre eles se manifestem os litigantes, querendo, no prazo de 

05(cinco) dias, voltando-me os autos, após, conclusos para proferir 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018151-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ROBERTO SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA SANTOS LIMA OAB - 918.871.001-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº 1018151-61.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, a 

Requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o 

Requerente requestou pela realização de audiência de instrução, para 

produzir prova oral. Do exame do conjunto probatório apresentado, 

entendo que este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo 

desnecessária a dilação probatória, pois trata-se de matéria de direito. 

Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para a compreensão e deslinde da questão, razão pela qual INDEFIRO a 

produção da prova pretendida pelo Autor, porquanto desnecessárias à 

formação do convencimento deste Julgador. Após, o decurso do prazo 

recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença, ocasião em que 

serão decididas as preliminares suscitadas. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009916-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR OAB - MT17630-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº: 1009916-08.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as 

partes a manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem 

produzir, a Requerente pleiteou pela oitiva de testemunhas, bem como pela 

colheita do depoimento pessoal dos representantes legais das 

Requeridas, assim como pela realização de inspeção judicial, ao passo 

que as Requeridas pediram o julgamento antecipado da lide. Do exame do 

conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a 

receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória, 

eis que se trata de matéria de direito, aferível através de prova 

documental. E nesse particular, a prova documental colacionada aos autos 

mostra-se suficiente para a compreensão e deslinde da questão, razão 

pela qual INDEFIRO a produção das provas pretendidas pela parte Autora. 

Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023397-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA OAB - MT15927-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº 1023397-38.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, a 

Requerida pugnou pela produção de prova oral e testemunhal, ao passo 

que o Requerente pretende produzir prova testemunhal e pericial. Do 

exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está 

apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação 

probatória. Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se 

suficiente para a compreensão e deslinde da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção das provas pretendidas pelos litigantes, porquanto 

desnecessárias à formação do convencimento deste Julgador. Após, o 

decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 347 de 799



Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007462-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REU)

UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

WILSON CARLOS DE CAMPOS FILHO OAB - MS11098 (ADVOGADO(A))

ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA OAB - RJ142090 (ADVOGADO(A))

CLELIO CHIESA OAB - MS5660 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº 1007462-55.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, o 

Requerente pugna pelo julgamento do processo no estado em que se 

encontra, ao passo que a Requerida requestou pela produção de prova 

documental, oral, testemunhal e pericial. Do exame do conjunto probatório 

apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento 

antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória, pois trata-se de 

matéria de direito. Ademais, existindo documentação idônea, firmada por 

médico credenciado, onde descritas as moléstias das quais padece o 

enfermo, apontando o tratamento necessário, desnecessária a realização 

de perícia. Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se 

suficiente para a compreensão e deslinde da questão, razão pela qual 

INDEFIRO a produção das provas pretendidas, porquanto desnecessárias 

à formação do convencimento deste Julgador. Após, o decurso do prazo 

recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008328-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FRANCO VIEIRA DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº 1008328-63.2018.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, a 

Requerida pediu o julgamento antecipado da lide, ao passo que o 

Requerente pretende produzir prova testemunhal e pericial. Do exame do 

conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a 

receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. 

Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para a compreensão e deslinde da questão, razão pela qual INDEFIRO a 

produção das provas pretendidas pelo Requerente, porquanto 

desnecessárias à formação do convencimento deste Julgador. Após, o 

decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011832-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. F. D. S. (AUTOR(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT15415-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1011832-14.2017.811.0041(p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS que GUILHERME SENA FENRNADES 

DA SILVA representado por seu genitor GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA, move em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S/A, alegando, em 

síntese, que é portador de doença rara - neoplasia denominada 

TEGMENTAL PONTINE CAP DYSPLASYA e SÍNDROME DE KLINEFELTER – 

e diante da necessidade de buscar tratamento médico fora do País seus 

genitores adquiriram passagens aéreas da companhia Requerida (ida e 

volta), todavia, o voo de retorno de Los Angeles para Cuiabá tinha a 

previsão de 26 horas, levando em consideração a diferença do fuso 

horário dos Estados da Califórnia para Mato Grosso, sendo que devido a 

um problema não divulgado na aeronave que sairia de Atlanta para São 

Paulo, o voo demorou mais de 1 hora para decolar, um atraso 

considerável, que acabou acarretando na perda da conexão de São 

Paulo(Guarulhos) para Cuiabá na chegada ao Brasil. Discorre que ao 

tentar a realocação dos passageiros no próximo voo da companhia, foram 

encaminhados ao aeroporto de Congonhas na capital paulista, levando 

aproximadamente 1h30min de carro, esperando por mais 06 (seis) horas 

até adentrar na aeronave que os levaria para o destino final Cuiabá. 

Ressalta que o Autor necessitava de cuidados especiais porque se 

alimenta apenas via Gastrostomia, com a ajuda de bomba de infusão a 

cada 4 horas, sendo que esta dieta leva aproximadamente 2 horas para 

ser concluída, ou seja, é necessária uma determinada estrutura para que 

tudo ocorra com o mínimo de regularidade, além de medicações gástricas 

e neurológicas que exigem extrema higiene em sua preparação, requisito 

este impossível de ser encontrado em qualquer aeroporto brasileiro, de 

modo que o ideal seria a acomodação de sua família em um quarto de hotel 

devidamente equipado com cozinha ou copa a fim de que os exaustos 

passageiros pudessem ao menos tomar banho, alimentar-se e dar o 

devido tratamento ao menor que enfrentou tamanha jornada em busca de 

uma melhor qualidade de vida no continente norte-americano, porém, 

dessa forma não ocorreu. Discorre sobre os inúmeros dissabores e 

constrangimentos experimentados, pugnando ao final, pela condenação 

da ré ao pagamento de indenização por danos morais experimentados de 

forma injusta, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A Requerida 

apresentou contestação (id.9992148), arguindo em preliminar a 

ilegitimidade passiva, sob o argumento que o voo que ocasionou o atraso 

foi operado por outra companhia aérea, Delta. No mérito, discorre acerca 

da inexistência de responsabilidade pelo ocorrido, e por consequência de 

dano a ser indenizável. Ao final, pugna improcedência da ação. Instadas a 

especificarem as provas, as partes propugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o necessário. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado da lide, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos 

do art. 355 do CPC. Os documentos juntados aos autos bastam para a 

prolação de sentença. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, 

como condição da ação, é verificada mediante análise abstrata dos fatos 

narrados na petição inicial, dos quais se extraem a relação jurídica havida 

entre as partes, a qual na hipótese se qualifica como de consumo, uma 

vez que a ré se amolda à definição de fornecedora, prescrita no caput do 

artigo 3º do CDC, enquanto que a parte Autora se qualifica como 

consumidora. Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor adota a 

regra geral da solidariedade presumida entre os envolvidos no 

fornecimento dos produtos e na prestação de serviços, de seu artigo 7º, 

ex vi parágrafo único, de modo a facilitar a tutela dos direitos do 

consumidor em prol da reparação integral dos danos, constituindo-se em 

elemento essencial ao acesso à justiça. Ademais, nos casos de viagens 

adquiridas em regime de ou código compartilhado, “code-share” em que 

companhias aéreas transportam passageiros cujos bilhetes tenham sido 

emitidos por outra empresa, todas as “parceiras” que se valem do acordo 

podem responder solidariamente pela execução do contrato de transporte. 

Demais disso, a solidariedade da Requerida se dá também pelo simples 

fato de ter vendido em sua própria plataforma virtual os serviços a serem 

prestados pela outra empresa de forma intermediária ao serviço a ser 
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prestado por ela posteriormente, ainda que não integrante do seu 

conglomerado econômico. Sobre tal relação entre as empresas, entende a 

ANAC (Agencia Nacional de Aviação Civil) se tratar de um “codeshare”, 

que nada mais é do que o nome dado para quando uma empresa promove 

a venda do serviço e a outra opera o voo, e, por isso que não há que se 

falar em ilegitimidade da Requerida a integrar o polo passivo desta 

demanda. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu: 

“CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE SERVIÇOS AÉREOS. RELAÇÃO HAVIDA 

ENTRE CONCESSIONÁRIA E CONSUMIDORES. APLICAÇÃO DO CDC. 

ILEGITIMIDADE DA ANAC. TRANSPORTE AÉREO. SERVIÇO ESSENCIAL. 

EXIGÊNCIA DE CONTINUIDADE. CANCELAMENTO DE VOOS PELA 

CONCESSIONÁRIA SEM RAZÕES TÉCNICAS OU DE SEGURANÇA. 

PRÁTICA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. 1. A controvérsia diz 

respeito à pratica, no mercado de consumo, de cancelamento de voos por 

concessionária sem comprovação pela empresa de razões técnicas ou de 

segurança. 2. Nas ações coletivas ou individuais, a agência reguladora 

não integra o feito em litisconsórcio passivo quando se discute a relação 

de consumo entre concessionária e consumidores, e não a 

regulamentação emanada do ente regulador. 3. O transporte aéreo é 

serviço essencial e, como tal, pressupõe continuidade. Difícil imaginar, 

atualmente, serviço mais 'essencial' do que o transporte aéreo, sobretudo 

em regiões remotas do Brasil. 4. Consoante o art. 22, caput e parágrafo 

único, do CDC, a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa 

jurídica de direito privado, envolve dever de fornecimento de serviços com 

adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob 

pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos 

advindos do descumprimento total ou parcial. 5. A partir da interpretação 

do art. 39 do CDC, considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de 

voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas como o 

descumprimento do dever de informar o consumidor, por escrito e 

justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer. 6. A malha 

aérea concedida pela ANAC é oferta que vincula a concessionária a 

prestar o serviço nos termos dos arts. 30 e 31 do CDC. 

Independentemente da maior ou menor demanda, a oferta obriga o 

fornecedor a cumprir o que ofereceu, a agir com transparência e a 

informar adequadamente o consumidor. Descumprida a oferta, a 

concessionária viola os direitos não apenas dos consumidores 

concretamente lesados, mas de toda a coletividade a quem se ofertou o 

serviço, dando ensejo à reparação de danos materiais e morais (inclusive, 

coletivos). 7. Compete ao Poder Judiciário fiscalizar e determinar o 

cumprimento do contrato de concessão celebrado entre poder concedente 

e concessionária, bem como dos contratos firmados entre concessionária 

e consumidores (individuais e plurais), aos quais é assegurada proteção 

contra a prática abusiva em caso de cancelamento ou interrupção dos 

voos. Recurso especial da GOL parcialmente conhecido e, nesta parte, 

improvido” (REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 

Turma, j. 18.08.2016, DJe 17.11.2016); Superadas estas questões 

preambulares, passo a análise do mérito. In casu, restou incontroversa a 

situação narrada pela parte Requerente quanto a perda da conexão do 

voo interno em decorrência do atraso na decolagem do voo primitivo, sem 

qualquer justificativa plausível, circunstância que acarretou na espera por 

mais de 6 (seis) horas para embarque no voo em que foi realocado. 

Anote-se que a Requerida sequer contestou especificamente as 

particularidades envolvendo a fragilidade do estado de saúde do Autor, o 

qual necessitava de cuidados e atenção especial, tais como providências 

com disponibilização de hospedagem e alimentação a fim de minimizar o 

transtorno causado a eles por conta da alteração da programação do 

horário para embarque e chegada ao seu destino final. Assim, restou 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente do grau de 

culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma 

conduta injusta, o que restou devidamente comprovado. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte Requerente. Destaca-se, 

por oportuno, o contrato de transporte não é, e não pode ser considerado 

um contrato der risco. A companhia aérea, ao vender uma passagem, 

assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, no dia e 

hora avençados, de tal modo, eventuais problemas enfrentados pela 

companhia o cumprimento da avença são de sua exclusiva 

responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou 

seja, o risco de que voos sejam cancelados, por qualquer motivo, é sem 

dúvida da companhia aérea, risco esse, aliás, inerente ao seu ramo de 

atividade. Ainda, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor 

a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais e difusos. Assim, demonstrada a responsabilidade civil da 

empresa Requerida, deve esta ser condenada a indenizar a parte 

Requerente pelos danos sofridos. Relativamente aos danos morais, tenho 

como incontestável o dano causado à parte Requerente, eis que patente a 

falha na prestação dos serviços contratados, ante a conduta negligente e 

desidiosa da Requerida, em não tomar providências para minimizar os 

transtornos experimentados pelos passageiros enquanto aguardavam a 

realocação em outro voo, submetidos a estresse psicológico, 

constrangimento, cansaço e desconforto, constituindo assim, causa 

suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais. Neste 

sentido, colaciono precedente do Nosso Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –– COMPRA DE NOVA PASSAGEM 

– DEVER DE INDENIZAR – VALOR ARBITRADO MANTIDO – DANO MORAL 

– JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL – INICIO -CITAÇÃO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Restou incontroversa a má 

prestação do serviço de transporte aéreo, em face ao cancelamento 

abrupto do voo contratado, devendo ser reparado o dano material e moral 

correlato.O valor arbitrado na indenização por dano moral deve estar em 

consonância com os critérios recomendados pela doutrina e 

jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar 

a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, 

inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. (Ap 147940/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). 

No que respeita a prova do dano, imperativo ressaltar, que após o advento 

da Constituição Federal de 1988, o dano moral passou a ser olhado sob 

uma nova ótica, mais ampla, até mesmo porque a dignidade da pessoa 

humana foi elencada como um dos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito. Dessa maneira, o direito à honra, à imagem, ao nome, à 

intimidade, à privacidade ou a qualquer outro direito da personalidade, 

estão inseridos no direito à dignidade, base essencial de cada preceito 

constitucional relativa aos direitos fundamentais. Entendo que o dano 

moral está inserido em toda prática que atinja os direitos fundamentais da 

personalidade, trazida no sentimento de sofrimento íntimo da pessoa 

ofendida, suficiente para produzir alterações psíquicas ou prejuízos tanto 

na parte social e afetiva de seu patrimônio moral. A doutrina especializada 

e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm 

entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria 

ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como 

parâmetro a vida comum das pessoas. In casu, trata-se de hipótese de 

dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. É de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou 

sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. ISTO POSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e 

CONDENO a Requerida GOL LINHAS AÉREAS S/A, pagar a parte 

Requerente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária a partir do presente decisum. Condeno ainda, a parte Requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
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condenação, nos termos do artigo 85,§2º do CPC. Transitada em julgado, 

manifeste-se o autor, quanto A fase de cumprimento de sentença, na 

forma do Art. 523 e seguintes do CPC. No silêncio, com as cautelas de 

estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016210-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GONCALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1016210-42.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

JAQUELINE GONÇALVES DE OLIVEIRA devidamente qualificada na inicial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA da diferença do benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 01/12/2018 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez 

permanente, ocasionando, “fratura no membro superior, fratura no punho, 

e trauma na mao direita ”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita por não ter condições de 

suportar com o ônus processual, a citação da parte Requerida para 

apresentar contestação no prazo legal, e que julgue procedente para 

condenar a Requerida ao pagamento do remanescente da cobertura por 

invalidez permanente do Seguro DPVAT a parte Autora, no assim 

mensurado pela Perícia Médica, conforme previsto pela Lei nº 6.194/73, no 

valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Corrigidos pelo IGP-M desde a data do fato e juros de 1% ao mês desde a 

citação. Requereu ao final a condenação do requerido ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios. Despacho inicial no id. 19603461. A 

Requerida apresentou contestação id. 24480527, arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a ausência de documentos 

essenciais a propositura da demanda, a carência da ação por falta de 

interesse processual, alegando que já houve o efetivo pagamento da 

cobertura devida no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), administrativamente em 16/04/2019. No 

mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a regularidade 

do valor pago administrativamente e a ausência de especificação do 

motivo pelo qual a parte Autora entende fazer jus à complementação, a 

inexistência de prova da invalidez. Sustentou ainda que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 

25807949. A Autora foi submetida a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 26458383. 

Certidão de decurso de prazo no id. 29328601. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. No 

que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da 

Requerida, pois a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os 

documentos necessários, tais como: boletim de ocorrência e declaração 

de ocorrência (id. 19490317) e histórico clínico (id. 19490327), para a 

propositura da ação previstos na lei de regência, demonstrando o nexo 

causal entre o fato e o acidente. Portanto, REJEITO a preliminar. 

PRELIMINAR- CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

DIANTE DO PAGAMENTO EFETUADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. O 

Superior Tribunal de Justiça já assentou que a quitação dada pelo 

beneficiário do seguro DPVAT não o impede de pleitear o recebimento da 

quantia restante, sendo absolutamente dispensável a desconstituição do 

termo de quitação ou a prova de existência de eventual vício de 

consentimento. A propósito, confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ADMISSIBILIDADE. - O recibo de quitação outorgado de forma plena e 

geral, mas relativo à satisfação parcial do quantum legalmente assegurado 

pelo art. 3º da Lei n. 6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo 

admissível postular em juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - 

Resp. 363604/SP Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 

17.06.2002 p. 258). "CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR 

QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. 

VALIDADE. LEI N. 6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO 

REMANESCENTE. (...) O recibo dado pelo beneficiário do seguro em 

relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em juízo, a 

diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade com a lei 

que rege a espécie. III. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, 

Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, 

DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a afirmativa de que a parte Autora lançou 

plena, geral e irrevogável quitação à seguradora, para nada mais reclamar 

a título de indenização pelo seguro DPVAT, não tem força de impedir que 

se requeira em Juízo a complementação do valor devido. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o boletim de ocorrência (id. 19490317) e 

Documentos médicos (id. 19490327), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 26458383, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, a própria seguradora reconheceu que efetuou em sede 

administrativa o pagamento, em favor do Autor, a importância de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), de acordo com o comprovante de pagamento de id. 24480528. 

De outro lado, quanto ao valor da indenização, a orientação jurisprudencial 

do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula 

n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez”. A par disso, não há se acolher a pretensão Autoral 

visando o recebimento integral do valor da indenização, restando somente 

analisar se o montante pago administrativamente corresponde às lesões 

decorrentes do acidente sofrido pela parte Requerente. Desta feita, 

infere-se do laudo pericial judicial juntado no id. 26463013 que foi 

constatado tão somente a lesão no punho direito, com repercussão 

intensa de 75% (setenta e cinco por cento), da capacidade laborativa do 

membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela 

Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da mobilidade de um dos 

punhos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 25% 

(vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Assim, o valor da indenização deveria corresponder R$ 

2,531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos),Todavia, diante do pagamento administrativo efetuado pela 

Requerida no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), subsiste, portanto, uma diferença de R$ 

168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), 
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incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, imperioso grafar que foi atribuído à causa o valor de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e a parte 

Requerente logrou êxito em obter indenização de R$ 168,75 (cento e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Entrementes, não há se 

falar em fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da 

causa, posto que houve condenação em valor certo, sendo certo ainda 

que a fixação de referida verba em percentual sobre o valor da 

condenação, mesmo que considerados os parâmetros dispostos no §2º 

do artigo 85 do CPC, não alcançaria sequer o valor de 01 salario mínimo. 

Nesse encalço, ao tempo em que a fixação da verba honorária deve 

observar o princípio da razoabilidade, consoante dispõe o §8º do artigo 85 

do CPC, deve também resignar-se a montantes proporcionais à relevância 

e vantagem econômica da causa, os quais são um dos aspectos de 

equidade de que trata o artigo 85,§8º do CPC, levando ainda em 

consideração o fato da matéria posta em debate não ser de alta 

indagação, razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 

1.000,00 (hum mil reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente JAQUELINE GONÇALVES DE 

OLIVEIRA a quantia de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta 

e cinco centavos), referente à complementação da indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

01/12/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda, a parte Requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do §8º do artigo 85 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO POR DOENÇA 

C/C REPARAÇÃO DANOS MORAIS Processo Código nº 

1011246-74.2017.8.11.0041(P) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA movida por MARIA CRISTINA 

ALÉCIO em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, buscando o 

recebimento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente à 

indenização prevista na apólice de seguro pessoal “vida multipremiado 

super” firmado com a Requerida em decorrência de ter sido diagnosticada 

com “carcinoma de mama” submetida a cirurgia radical de 

“quadrantectomia e linfadenectomia auxiliar”, tratamento oncológico de 

quimioterapia e radioterapia, pelo que foi aposentada voluntariamente 

desde março/2017, todavia, ao solicitar administrativamente o pagamento 

do seguro, a Requerida justificou a negativa no sentido que a patologia 

não estaria enquadrada nos critérios da cobertura para doenças graves. 

Pleiteou a inversão do ônus da prova, aplicação do Código Defesa do 

Consumidor, e o direito ao recebimento da indenização do valor integral 

para a cobertura contratada, além dos danos morais experimentados de 

forma injusta. Ao final, requer a condenação da Requerida ao pagamento 

do valor correspondente ao total do prêmio contratado e indenização por 

danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das demais 

cominações de praxe. Citada, a Requerida apresentou contestação no id. 

10128679, defendendo em síntese que a segurada não preenche os 

critérios mínimos exigidos e definidos nas Condições Gerais para o 

pagamento da indenização para a Cobertura para Doenças Graves, uma 

vez que nos termos do contrato o a debilidade apresentada pela autora 

não caracteriza neoplasia maligna (câncer de mau prognóstico). Destaca 

que o indeferimento do pleito foi corretamente realizado e fundamentado 

nas condições gerais do produto contratado, inexistindo abuso e 

desrespeito ao contrato, não havendo se falar em qualquer abalo moral 

derivado de sua conduta. Dissertou sobre a impossibilidade de inversão 

do ônus da prova. Ao final, requereu a improcedência da ação. Replica no 

id. 10128849. Intimadas para especificação de provas, a parte autora 

requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a parte Requerida 

postulou pela produção de prova pericial o que foi indeferido. No id. 

22076337 perfaz juntada do acordão negando provimento ao Recurso de 

Agravo de Instrumento n.1003260-27.2019.8.11.0000 interposto pela 

Requerida. É O RELATÓRIO DECIDO. Cinge-se a controvérsia em verificar 

se a enfermidade da Autora se adequa a alguma das hipóteses coberta 

pelo seguro contratado, bem como se é devido o pagamento de 

indenização. Inicialmente, reforço que a hipótese em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355 do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que os documentos juntados aos autos são 

suficientes para embasar o convencimento deste juízo. Cumpre salientar 

que a relação jurídica discutida neste juízo se sujeita à legislação 

consumerista, haja vista que a parte Requerida desenvolve atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e a parte 

Autora dela se valeu como destinatária final, consoante o disposto nos art. 

2º e 3º, caput e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o 

contrato de seguro é um pacto de adesão por natureza, em que o 

conteúdo é elaborado pelo segurador e suas cláusulas impostas ao 

segurado, que não tem oportunidade de discutí-las. Daí, visando proteger 

o consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, em 

seu art. 47 e 51, dispõe sobre as cláusulas que, se presentes, poderão 

ser interpretadas em favor daquele e consideradas nulas de pleno direito. 

Não bastasse isso, ressalte-se que os pressupostos do contrato de 

seguro são a cobertura de evento futuro e incerto capaz de gerar dano ao 

segurado, cuja mutualidade está consubstanciada na reparação imediata 

do prejuízo sofrido, ante a transferência do encargo de suportar este 

risco para a seguradora. Permeadas estas condições pelo elemento 

essencial deste tipo de pacto, qual seja, a boa-fé, nos termos do art. 422 

da atual legislação civil, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas 

informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações 

avençadas. Em razão disso, as cláusulas que limitam o direito do 

consumidor devem ser interpretadas de maneira a modular o objeto da 

contratação, garantindo ao hipossuficiente a essência do negócio 

pactuado sob o manto da boa-fé. Feitas essas considerações, no caso 

vertente, infere-se que a cláusula invocada pela parte Requerida, além de 

não permitir a imediata e fácil intelecção ao usuário, ou seja, a pronta 

compreensão do seu alcance, restringe direitos e obrigações 

fundamentais à natureza do contrato, notadamente a cobertura de 

"doenças graves". Todavia, é inconcusso que o câncer é uma 

enfermidade severa, sendo que, a Requerente já foi submetida a 

procedimento cirúrgico devastador, além de estar sob tratamento 

quimioterápico e ter sido aposentada em decorrência da incapacidade 

laborativa. Assim, a interpretação pretendida pela Requerida ofende a 

moralidade e princípios básicos do direito, sendo incompatível com a 

própria finalidade do seguro contratado para a “cobertura de doenças 

graves”, porquanto estabelece a cobertura securitária somente em 

situações mais restritas, e, sem nenhum pudor indica que deve restar 

comprovado o quadro clínico de doença em estágio terminal. Vale dizer, 

que a aceitação de tais imposições implicaria em evidente macula à própria 

função social do contrato de seguro, contrariando não só o disposto no 

art. 421 e 422 do Código Civil, como também o disposto nos artigos 47 e 

51, IV, e §1º, I, II e III, pois somente levaria o pagamento se o segurado 

encontrar-se praticamente em à beira da morte. Desse modo, 

considerando a aplicação do CDC, pautado no principio da boa-fé e 

equidade, reconheço abusiva a cláusula 6.3 que estabelece como 

condição para recebimento do prêmio a “Apresentarem Neoplasia Maligna 

de mau prognostico a curto prazo”, “forem considerados como inválidos 

para todo e qualquer trabalho em consequência do tratamento, mesmo 

quando estirpada a lesão neoplásica maligna” e “não serão considerados 

doentes crônicos graves e, portanto, não terão cobertura, os portadores 

de neoplasas de baixo grau de malignidade” . Por consequência, restando 

plenamente caracterizado o pelos documentos acostados aos autos que a 
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parte Autora foi acometida de doença grave por neoplasia maligna, é 

devido o valor do capital segurado. Relativamente ao termo inicial da 

correção monetária, considerando que houve formulação de pedido 

administrativo e a recusa da Seguradora Requerida incidem a partir dessa 

data, e não a partir do ajuizamento da ação (sumula 43 STJ). Por sua vez, 

o termo inicial dos juros moratórios, em se tratando de cobrança de 

indenização prevista em contrato de seguro, é a data da citação, nos 

termos do art. 405 do Código Civil, já que o ilícito praticado pela Requerida 

insere-se na modalidade contratual. No tocante ao pedido de indenização 

por danos morais, não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ilicitude da sua 

parte, todavia, a injusta negativa de pagamento da indenização fundada 

em interpretação maliciosa do contrato em desfavor da segurada, 

extrapolou a esfera do mero aborrecimento e ultrapassaram os limites do 

mero aborrecimento da vida cotidiana, frustrando sobremaneira a legítima 

expectativa da parte Autora que contratou o seguro justamente para se 

ver amparada no caso de sinistro e, quando vivenciou tal fatalidade, foi 

surpreendida pela negativa abusiva da Requerida em plena inobservância 

do princípio da boa-fé exigida nas relações contratuais. Em casos tais, é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Nesse sentido, 

é o entendimento do Nosso Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO - 

INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA - NEGATIVA DE 

PAGAMENTO DO SEGURO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ TOTAL PARA COBERTURA - LAUDO 

PERICIAL COMPROVANDO QUE O SEGURADO FICOU IMPOSSIBILITADO 

PARA O EXERCÍCIO DA SUA ATIVIDADE LABORAL - RECUSA INJUSTA - 

DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - VALOR QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 

Havendo prova pericial conclusiva no sentido de que o segurado ficou 

impossibilitado para o exercício de suas atividades em razão de doença, 

evidencia-se injusta a recusa do pagamento do prêmio do seguro pela 

Seguradora sob fundamento de inexistência de prova da incapacidade 

total do segurado. O fato de eventualmente o segurado ter de se adaptar 

para realizar outra atividade não afasta a sua incapacidade para 

recebimento do seguro já que a prova pericial atesta a sua total 

incapacidade para a atividade laboral que o segurado exercia como 

agricultor, ou seja está totalmente incapacitado para tal atividade. 

Demonstrada a injustiça no pagamento do seguro a conduta abusiva impõe 

o reconhecimento da indenização por danos morais tendo em vista que o 

mal causado extrapola em muito a rotina ou mero aborrecimento do 

cotidiano. Quando o valor da indenização atende à razoabilidade não há 

que se falar em redução. (Ap 174505/2016, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - 

RECUSA AO PAGAMENTO DA APÓLICE - FURTO SIMPLES - CLÁUSULA 

LIMITATIVA - ABUSO - NECESSIDADE DE DISTINÇÃO JURÍDICA - 

VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR - DANOS 

MORAIS CARACTERIZADOS - VALOR RAZOÁVEL - LUCROS 

CESSANTES NÃO COMPROVADOS - RESSARCIMENTO INDEVIDO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula restritiva em apólice de 

seguro que exclui a cobertura por furto simples tem conceituação 

específica pela legislação penal, e o próprio meio técnico-jurídico encontra 

dificuldade em defini-la, o que denota que é abusiva para o consumidor. 

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à 

indenização por danos morais. Excepcionalmente em casos de recusa 

injustificada ao pagamento do prêmio segurado, em que os transtornos e 

aborrecimentos sofridos são evidentes, impõe-se o dever de reparar. O 

lucro cessante não é presumido nem imaginário. A perda indenizável é 

aquela que razoavelmente se deixou de ganhar. A prova da existência do 

dano efetivo constitui pressuposto ao acolhimento da ação indenizatória. 

(Ap 38166/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014) 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. ANTE O EXPOSTO, nos termo do artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para 

CONDENAR a parte Requerida CAIXA SEGURADORA S/A ao pagamento 

da indenização prevista na apólice de seguro pessoal “vida multipremiado 

super” no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da 

recusa administrativa, bem ainda ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento. Condeno, ainda, a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

preceitua o art. 85, §2º do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018365-18.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JEAN CARLOS ALVES DE 

JESUS devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 09/02/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando “luxação acrômio e 

clavícula direita ”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão 

do benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar o ônus 

processual, que seja designado a data da realização de audiência de 

conciliação, bem como a citação do requerido, e que julgue procedente a 

presente ação, para condenar a Requerida a efetuar o pagamento do 

Seguro Obrigatório no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão da invalidez da parte Reclamante, acrescidos de juros 

legais de 1.0% (um por cento) ao mês a partir da citação (súmula 426, 

STJ), mais correção monetaria com o índice INPC, a partir da data do 

evento danoso (súmula 580, STJ). Requereu ao final, a condenação do 

Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe 

de 20%. Despacho de id. 19752714, determinando a suspensão do feito, 

até que se ocorra o prazo do protocolo administrativo. Manifestação da 

parte Autora no id. 20278804, requerendo o prosseguimento do feito. 

Despacho de id. 20698630,determinando o prosseguimento do feito com a 

realização de audiência de conciliação e citação da Requerida. Petição de 

habilitação nos autos no id. 26860465. A Requerida apresentou 

contestação id. 27244789 arguindo em preliminar, pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a incorreção do valor da causa, e a ausência 

documentos essenciais para o processamento da demanda. No mérito, 

requereu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas 

da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato 

do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta 

de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez. Sustentou que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no mínimo 10% (dez por cento) e máximo 20%, (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação. Petição de habilitação nos autos no id. 25943012. O 

Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27334660. Certidão de 

decurso de prazo no id. 29330455. Os autos vieram conclusos para 
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prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. No que tange a preliminar registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. Desta feita, rejeito a preliminar. PRELIMINAR- 

INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, verifico que não 

assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora corroborou 

com a inicial, juntando todos os documentos necessários tais como: 

prontuário médico no id. 19751759, boletim de ocorrência no id. 19751758, 

procuração e documentos pessoais no id. 19751755, pedido administrativo 

no id. 19751763, todos previsto na lei de regência. Portanto, rejeito a 

preliminar Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado o Boletim de 

ocorrência (id.19751758) e Boletim de atendimento (id. 19751759), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27334660, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27334660), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), de seu comprometimento do 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JEAN CARLOS ALVES DE JESUS, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 
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da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 09/02/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022831-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DA SILVA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2014 FIFA WORLD CUP VENDA DE INGRESSOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA OAB - RJ135563 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS Processo Nº 

1022831-26.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, CINTIA DA SILVA FARIA propôs 

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS em desfavor de 

2014 FIFA WORLD CUP VENDA DE INGRESSOS LTDA. A autora alega que 

realizou a compra de ingresso do jogo Brasil x Colômbia, na cidade de 

Fortaleza/CE que ocorreria no dia 04/07/2014 às 17:00 (dezessete horas) 

do horário local, bem como, a compra de passagens aéreas para ir assistir 

o jogo. Aduz que se dirigiu ao Estádio do Castelão, tendo ultrapassado 

todos os ambientes de segurança postos pela Ré, porém, enquanto se 

dirigia do perímetro de isolamento até a entrada do estádio, a Autora e 

mais doze pessoas tiveram seus ingressos furtados Por fim, requer a 

procedência dos pedidos, para condenar a Requerida à restituição do 

valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), bem como, nos danos a 

serem arbitrados, inversão do ônus da prova, além dos benefícios da 

justiça gratuita. A Requerida apresentou contestação de ID. 9130537, 

arguindo preliminarmente a impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

e no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. Ato contínuo, as 

partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir. Ocasião em que a Autora pleiteou pela produção de prova 

testemunhal (ID. 9130639). Impugnação a contestação de ID. 9130639. 

Despacho de ID. 9142720, intimando as partes para se manifestarem, 

diante da redistribuição dos autos, vindo da Terceira Vara da Justiça 

Federal. Ocasião em que a Autora pleiteou pela designação de audiência 

de instrução (ID. 9272766) e a Requerida pleiteia pelo julgamento da lide no 

estado em que se encontra (ID. 11326157). Após, vieram os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO DECIDO. Inicialmente, friso que o juiz, guiado 

pelo princípio do livre convencimento, tem ampla liberdade para autorizar 

ou negar a realização de uma determinada prova, porquanto, sendo o 

destinatário final desta, somente a ele compete analisar a conveniência e 

necessidade da sua produção. Assim, se o julgador considera que há 

elementos probatórios nos autos suficientes para a formação da sua 

convicção, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela 

não confecção de alguma prova, motivo pelo qual, indefiro a produção de 

provas requestadas pela parte Requerente. Com fulcro na permissão legal 

do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das 

provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos 

controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno 

processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 

do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a Autora busca a tutela 

jurisdicional pleiteando a indenização pelos danos materiais e morais 

suportados, em razão do furto de seu ingresso nos arredores do Estádio 

Castelão, tendo em vista que não pode assistir o jogo da seleção brasileira 

em copa do mundo realizada no Brasil. A Requerida por sua vez, alega 

que não procedeu com a reimpressão do ingresso no dia do jogo, por 

questões de segurança. Controle de multidões e ainda, em razão da 

decisão do STJ que expressamente determinou a não reimpressão dos 

ingressos em dias de jogos, motivo pelo qual, não houve prática que 

possa ser reputada danosa. Pois bem. A relação jurídica se enquadra no 

conceito de relação de consumo regulada pela Lei nº 8.078/90, norma de 

ordem pública, cogente e de interesse social. A responsabilidade da 

fornecedora de serviços é objetiva, portanto, independe de culpa, nos 

termos do art. 14 do CDC e só pode ser afastada se demonstrada a 

existência de uma das causas excludentes previstas no §3º do citado 

artigo. Assim, ao consumidor cabe o ônus da prova do dano e do nexo de 

causalidade entre o dano e a prestação de serviço, enquanto que ao 

fornecedor cabe prova de que prestou o serviço de forma eficiente ou a 

existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Destacando-se que, em que pese ser presumidamente vulnerável, não há 

como se afastar do consumidor o encargo de produzir prova mínima 

quanto aos fatos que alega, conforme disposto no art. 333, I do CPC/1973, 

cuja redação foi mantida no art. 373, I do CPC/2015. Nesse sentido, a parte 

autora fez prova do fato, do dano e do nexo causal. Por se tratar de 

relação consumerista, verifico que a parte Requerida possui o ônus 

probatório invertido em razão da hipossuficiência técnica da parte autora 

em aferir a regularidade do serviço prestado. O primeiro ponto que se 

observa foi o modo pelo qual houve a realização das vendas dos 

ingressos e o consequente interesse gerado ao consumidor. No caso, a 

Ré implantou um sistema informatizado, estabelecendo apenas uma via de 

comercialização das vendas, com rigoroso cadastro dos consumidores. 

Além disso, forneceu ao consumidor comum apenas ingressos nominais, 

proibindo a comercialização paralela, tudo com o intuito de tornar mais 

seguro todo o processo. Logo, patente que agindo assim a Ré ensejou ao 

adquirente um legítimo interesse de obter a aquisição do ingresso por meio 

de um sistema seguro, bem como o acesso aos estádios somente ao 

titular do ingresso nominado, tanto que proibiu a venda para terceiros. 

Desse modo, em que pese a alegada proibição de reimpressão do 

ingresso no dia do evento, por óbvio poderia a Ré realizar a identificação 

da Autora por meio de seu documento pessoal e permitir seu acesso ao 

estádio, até porque, segundo as normas estabelecidas pela própria ré, um 

terceiro não poderia ter recebido o ingresso e dele se utilizar sem a 

concordância da Requerida. Assim, se a Requerida cuidou de proceder a 

identificação dos titulares do ingresso em cada um dos bilhetes, seria sem 

sentido ela afirmar agora que todo esse trabalho não tinha por escopo 

garantir a segurança de quem adquiriu por meio da exigência do 

documento pessoal quando do acesso ao estádio. E a questão da 

existência de ingressos não nominados seria de simples solução, 

bastando excluir da identificação por meio de documento pessoal aqueles 

portadores desse tipo de bilhete. Ao contrário do alegado pela parte 

Requerida, o elevado número de pessoas que compareceram ao evento 

também não exime a Requerida de assegurar o legítimo interesse do 

consumidor de ver seu acesso garantido a partir de todo o cadastro 

realizado. Ademais, se os lugares eram demarcados, esse ponto também 

deveria ter sido observado pela organizadora do evento, ao ponto de 

conferir se àquele adquirido pelo autor estava ocupado e por quem. 

Contudo, tal fato sequer chegou a ser cogitado na contestação. De se 

observar que não se trata de imputação de risco à Ré pelo furto narrado 

pelo autor, mas sim de responsabilizada pelo descumprimento do contrato, 

ante a recusa de acesso ao titular do bilhete que se mostrava prescindível 

para a entrada. Em relação à responsabilidade civil, essa negativa de 

acesso a um jogo relativamente importante de uma Copa do Mundo 

representou ato ilícito passível de responsabilização civil. Por fim, tendo 

em vista que o autor não pode ingressar no estádio de futebol para 

assistir ao jogo da Copa do Mundo, o valor do bilhete não utilizado deve 

ser restituído, bem como as despesas de locomoção para o local. Além 

disso, a falha no serviço prestado, que privou a Autora de assistir o jogo 

da copa do mundo, a toda evidência ultrapassou a esfera do mero 

aborrecimento, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante 

as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o 

dever da requerida de indenizar o consumidor lesado. Ora, o dano moral 

indenizável consiste em “dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar”, o que se verifica na situação narrada pela autora. É 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Nesse sentido: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

REPARAÇÃO – DANO MORAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 
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DO PREJUÍZO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO 

– 1. "Dispensa-se a prova de prejuízo para demonstrar ofensa ao moral 

humano, já que o dano moral, tido como lesão a personalidade, ao âmago e 

a honra da pessoa, por vezes é de difícil constatação, haja vista os 

reflexos atingirem parte muito própria do individuo - o seu interior". (RESP 

85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, 

p. 358). 2. Para fixação do montante a título de indenização por dano moral 

deve-se levar em conta a gravidade do ato, culpabilidade e capacidade 

econômica do agente, os efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição 

social. (TAPR – AC 0264955-8 – (210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz 

Ronald Schulman – DJPR 27.08.2004). (grifei e negritei). Não há regras 

objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de 

arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem 

como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, 

principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação 

pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, 

desincentivando o causador do dano de novas práticas de atos 

assemelhados. Portanto, a Requerida deve ser condenada a indenizar a 

Requerente pelos danos morais sofridos em razão da falha de prestação 

de serviço pela Requerida, que impossibilitou a autora de assistir o jogo. 

Em relação ao "quantum" a ser fixado em sede de danos morais, o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso em comento se coaduna com os 

danos morais sofridos pelo autor. Assim, diante do caso concreto, tenho 

que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter 

punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, 

como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o 

nítido caráter compensatório. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 

487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a 

Requerida, 2014 FIFA WORLD CUP VENDA DE INGRESSOS LTDA, a pagar 

à Requerente, CINTIA DA SILVA FARIA, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do 

presente decisum, bem como, o valor de R$ 660,00 (seiscentos e 

sessenta reais), a título de restituição, acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) e correção monetária (INPC) desde o desembolso. Presente o 

princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa. Transitado em julgado e decorridos 15 

(quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o 

desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007902-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO DE CAMPOS GONCALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Processo 1007902-17.2019.8.11.0041 (LP) 

VISTOS, ROSALVO DE CAMPOS GONÇALVES JUNIOR, devidamente 

qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO da indenização do seguro obrigatório em face de 

SEGURADORA LIDER, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

19/04/2016 foi vítima de acidente automobilístico que resultou na sua 

incapacidade parcial permanente, ocasionado fratura do úmero esquerdo. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão da gratuidade da 

justiça, em razão de não ter condições de suportar o ônus processual, e 

que julgue procedente a presente ação, para condenar a Requerida a 

efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório, no montante de 40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, na data do efetivo 

pagamento, em razão de sua INVALIDEZ PERMANENTE, acrescidos de 

juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês, mais correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, a partir da data do sinistro 19/04/2016, com 

fulcro nas Súmulas nº. 43, 54 e 580 do STJ, os quais deverão incidir até o 

dia em que a Seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro. 

Requereu ainda a condenação da parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios de acordo com o art. 523 § 2 do CPC. 

Despacho inicial corroborado no id. 20660193. Petição de habilitação nos 

autos no id. 22771494. A Requerida apresentou contestação no id. 

23231093, arguindo em preliminar a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação.No mérito, defendeu sobre a regularidade do valor 

pago administrativamente e a ausência de especificação do motivo pelo 

qual a parte Autora entende fazer jus à complementação, defendeu ainda 

quanto o laudo confeccionado por outro profissional e não médico, e ainda 

ao não pagamento de auxilio-doença nos seguros DPVAT. Sustentou 

também que em caso de eventual condenação, seja observada a tabela 

anexa a Lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.482/07, para aplicação do 

valor da indenização DPVAT que do valor pago administrativamente, será 

deduzido do valor da condenação, para casos de invalidez permanente, e 

ainda que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da 

ação, e a aplicação dos juros de mora, a partir da citação, em observância 

a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários 

Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. O Autor foi submetido a perícia médica, por ocasião 

da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27330244. A parte Requerida no id. 27836023 e 27836024, junta 

comprovante de pagamento realizado via administrativa e pugna pela 

improcedência do pedido inicial. A parte autora no id. 29576184, concorda 

com o laudo juntado e que o processo está apto para julgamento. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM 

APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte 

Requerida que o pedido administrativo formulado pela parte Autora estaria 

com status “pendente” de documentação, de modo a permitir aferir a 

subsunção da postulação à Lei 6.194/74, mais especificamente se existia 

ou não cobertura securitária ao evento noticiado. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto se 

infere dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”. Demais 

disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, rejeito a preliminar. Inexistindo 

outra preliminar, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, a própria seguradora efetuou, em sede administrativa, 

o pagamento, em favor da parte Autora a importância de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente a 50% (cinquenta 

por cento). E outro lado, quanto ao valor da indenização, a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012, preconiza que: "a indenização 

do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga 

de forma proporcional ao grau da invalidez”. Dessa forma, não há se 

acolher a pretensão autoral quanto ao recebimento integral do valor da 

indenização, restando somente analisar se o montante pago 

administrativamente corresponde às lesões decorrentes do acidente 
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sofrido pela parte Requerente. Infere-se do laudo pericial judicial juntado 

no id. 27330244, que foi constatado tão somente a lesão no membro 

superior esquerdo do Requerente, com repercussão moderada, de 50% 

da capacidade laborativa do membro. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 

19 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 

de junho de 2009, em caso de perda anatômica e ou funcional completa de 

um dos membros superiores, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento), do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial acostado aos autos no id. 27330244 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão 

moderada, de 50% (cinquenta por cento) da perda completa da 

capacidade laborativa do membro, a indenização deveria corresponder, 

portanto a R$ 4.725,00 quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), não 

fazendo jus, portanto, a qualquer complementação da indenização. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte Requerente, 

ROSALVO DE CAMPOS GONÇALVES JUNIOR em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT. Pelo 

princípio da sucumbência, CONDENO a parte Requerente ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atribuído 

à causa nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da 

gratuidade da justiça (artigo 98 do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030924-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEX S.A DE C.V (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CEZAR VIDOTTI (REU)

OBSERVATORIO SOCIAL DE CUIABA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENNER LANGNER DA SILVA OAB - MT21029/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes 

juntado no id. 20551647, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

Dispensado o pagamento das custas processuais remanescentes de 

acordo com o art. 90, §3º do Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquive-se com as providências de praxe. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022218-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA COSTA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS Processo Nº 1022218-06.2017.8.11.0041 (h) 

VISTOS, SILVANA DA COSTA MOURA propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Narra a Autora que a Requerida 

negativou indevidamente o seu nome, vez que a Autora jamais contratou 

qualquer serviço da empresa telefônica. Por fim, requer a procedência da 

demanda para declarar a inexistência do débito e para condenar o 

Requerido ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos 

morais, os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova. 

Decisão de ID. 9061699, determinando a citação da Requerida e deferindo 

os benefícios da justiça gratuita. Audiência de conciliação realizada no dia 

30/10/2017, a qual restou infrutífera (ID. 10504468). Ato continuo as 

partes foram intimadas para apresentarem as provas que pretendiam 

produzir. Ocasião em que a Autora pleiteou pelo reconhecimento da 

revelia, bem como, pelo julgamento antecipado da lide (ID. 15406268) e a 

Requerida informou que não tem mais provas a produzir (ID. 15437080). 

Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO DECIDO 

Inicialmente, consigno que mesmo devidamente citado o Requerido não 

apresentou contestação, o que impõe a decretação da revelia em seu 

desfavor. Insta esclarecer que, é através da contestação que o Réu 

formula toda a sua matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito com que impugna o pedido do autor (artigo 336 do CPC), sendo 

certo que a ausência da apresentação da defesa gera a revelia (artigo 

344 do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo Autor. 

Sobre o tema, já se manifestou José Miguel Garcia Medina: "[...] A 

resposta do réu é manifestada através da contestação. Nela o réu poderá 

apresentar seus fundamentos de defesa, de qualquer natureza (aí 

incluídos, por exemplo, temas processuais como incompetência absoluta 

ou relativa, impugnação ao valor da causa, indevida concessão de 

assistência judiciária gratuita etc, que, antes do CPC/2015, exigiam 

apresentação de petição autuadas separadamente, em apenso), bem 

como mover nova demanda contra o autor, apresentando reconvenção.

[...]" (Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973. SP. Ed. RT, 2015, págs. 562/563). Sobre os 

efeitos da ausência de resposta do réu, assinala o nobre Humberto 

Theodoro Junior: A presunção de veracidade, decorrente da revelia não é 

absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, 

num robot que tivesse que provar, conscientemente, a inverdade e a 

injustiça, sem qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. 

Não há como não se não considerar, implícita a ideia de que a presunção 

de veracidade decorrente de revelia do adversário só poderá produzir 

todos os efeitos quanto a fatos revestidos de credibilidade ou 

verossimilhança. Aliás, há que se distinguir entre reconhecimento de fatos 

(juízos de afirmação sobre realidades externas, que se opõem a tudo o 

que é ilusório, fictício, ou apenas possível) e sequelas de sua afirmação. 

Só o fato objetivo não contestado é que se presume verdadeiro. Tal 

presunção não alcança cegamente as consequências de sua afirmação. 

Assim, não assumem véstia e dogma de fé, meras estimativas de prejuízo 

perante fato tomado indiscutível pela revelia do adversário. (THEODORO 

JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 41ª. ed. Rio de 

Janeiro: Forense. p.350) Impende destacar que a presunção de 

veracidade decorrente da revelia não é absoluta e pode ceder a outros 

elementos de convicção e postulados valorativos, cuja análise deve ser 

realizada livremente pelo juiz da causa. Desta feita, considerando a inércia 

voluntária do Requerido, com fulcro no artigo 344 do CPC, DECRETO a 

REVELIA do Requerido TELEFÔNICA BRASIL S.A., face a ausência de 

contestação, cujos efeitos serão aplicados na forma equitativa. Com fulcro 

na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o 

juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre 

os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no 

caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do 

artigo 355 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre registrar a 

incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, dada a 

subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do CDC. Assim, incidindo as 

regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da 

prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), 

para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da Lei de 

Consumo. Conforme orientação do referido artigo, "o fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos". A imposição do dever de 

indenizar objetivamente exigirá, portanto, a ocorrência da conduta do 

agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Ausentes quaisquer 

um destes requisitos, afasta-se o dever reparatório. No que se refere ao 

nexo causal, poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de 

reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do 

produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou 

terceiro, consoante determinam os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 

14 do CDC. A culpa exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal 

e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços 
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somente se verifica quando o prejuízo não guardar qualquer relação de 

causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo 

absolutamente estranho ao produto ou serviço comercializado. Destarte, 

para que se configure a excludente de responsabilidade por culpa 

exclusiva de terceiro, é necessário que o fato danoso seja inevitável, 

imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo 

fornecedor. No caso em tela, a Requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, com a consequente condenação da Ré em danos 

morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo que jamais firmou qualquer contrato ou adquiriu 

produtos junto à Requerida. Verifica-se do Extrato do Serasa de ID. 

9060872, que de fato a Requerida inseriu o nome da Autora nos órgãos de 

proteção de crédito, por um débito no valor de R$ 168,04 (cento e 

sessenta e oito reais e quatro centavos), com data de vencimento em 

06/09/2015. Diante da revelia da parte Requerida, presumem-se 

verdadeiras as alegações da Autora. Além disso, se o consumidor alega 

inexistência do débito, é do fornecedor de serviços, o ônus de comprovar 

que o negócio jurídico que lastreia o débito cobrado legitima a inclusão do 

nome daquele nos cadastros de proteção ao crédito (art. 373, II do CPC). 

Dessa forma, impõe-se reconhecer a responsabilidade civil da Requerida, 

sendo manifestamente ilícita a circunstância consistente em permitir a 

mantença do nome da Autora em cadastro negativo. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO EM JUÍZO - DEVEDOR NÃO 

CONTUMAZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Incumbe à parte ré, nas ações 

declaratórias negativas, provar a existência do débito, porquanto é certo 

que, no plano fático, não se pode atribuir ao autor o ônus de comprovar 

fato negativo. Sem provas contundes da existência do débito, há de se 

reconhecer como indevida a inscrição do nome do autor em cadastro de 

restrição creditícia. Se existem negativações anteriores em nome do 

requerente, distintas da discutida nestes autos - por dívida já declarada 

inexigível pela sentença, mas se ele comprova que todas estão sendo 

discutidas judicialmente, afastando o reconhecimento como devedor 

contumaz, faz jus à indenização por danos morais, em razão da 

negativação indevida, objeto desta demanda. (TJ-MG - AC: 

10378170012215001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019) Quando ocorre 

uma cobrança indevida, os posicionamentos mais atuais acerca da 

responsabilidade civil são no sentido de aceitar como causa de 

indenização a remessa do nome do Consumidor aos órgãos de proteção 

ao crédito, que prejudica o consumidor. Em assim não sendo, a cobrança 

indevida, se traduz em constrangimento, e a consequente indenização por 

danos morais. O dano está presente, eis que a Autora passou pelo 

transtorno de ser cobrada por uma dívida que não contraiu, e ter seu 

nome lançado no rol dos maus pagadores por meses. Tais fatos, que não 

podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam 

sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus 

compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante 

as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o 

dever da requerida de indenizar o consumidor lesado. É certo que a 

indevida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se configura como 

dano "in re ipsa", isto é, prescinde de prova. É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

AUTOR NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO – DANO 

MORAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO – AÇÃO 

JULGADA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO – 1. "Dispensa-se a 

prova de prejuízo para demonstrar ofensa ao moral humano, já que o dano 

moral, tido como lesão a personalidade, ao âmago e a honra da pessoa, 

por vezes é de difícil constatação, haja vista os reflexos atingirem parte 

muito própria do individuo - o seu interior". (RESP 85.019/RJ, 4ª Turma, Rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 18.12.98, p. 358). 2. Para fixação 

do montante a título de indenização por dano moral deve-se levar em conta 

a gravidade do ato, culpabilidade e capacidade econômica do agente, os 

efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição social. (TAPR – AC 

0264955-8 – (210814) – Curitiba – 1ª C.Cív. – Rel. Juiz Ronald Schulman – 

DJPR 27.08.2004). (grifei e negritei). Não há regras objetivas para a 

fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, 

atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para 

as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à 

econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida 

sem desconsiderar o caráter repressivo pedagógico, desincentivando o 

causador do dano de novas práticas de atos assemelhados. Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Requerente deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. 

Em relação ao "quantum" a ser fixado em sede de danos morais, o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso em comento se coaduna com os 

danos morais sofridos pela autora. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela 

Requerente SILVANA DA COSTA MOURA, para DECLARAR a inexistência 

dos débitos, no valor de R$ 168,04 (cento e sessenta e oito reais e quatro 

centavos) com data de vencimento em 06/09/2015, e CONDENO a 

Requerida, TELEFÔNICA BRASIL S.A ao pagamento no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária 

(INPC) a partir do presente decisum. Presente o princípio da sucumbência, 

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. 

Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, 

arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017935-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

LUCIELENA MELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM Processo nº 

1017935-37.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, CONDOMINIO RESIDENCIAL 

BONAVITA propôs AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM 

em desfavor de JULIO CESAR LOPES DA SILVA e LUCIELENA MELLO, 

alegando em síntese que os Requeridos são legítimos proprietários do 

apartamento nº 1304 da Torre 02, do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

BONAVITA, estando em débito com as taxas condominiais mensais dos 

meses de 10/11/2015, 10/12/2015, 10/01/2016, 10/02/2016, 10/03/2016, 

10/04/2016, 10/05/2016, 10/06/2016, 10/07/2016, 10/08/2016, 10/09/2016 

e 10/10/2016, assim relacionadas, totalizando até esta data o valor de R$ 

8.156,99 (oito mil , cento e cinquenta e seis reais e noventa e nove 

centavos). Ao final, requer a condenação da parte Requerida ao 

pagamento dos débitos vencidos e de eventuais taxas vincendas no 

decorrer da demanda. Audiência de conciliação realizada no dia 02 de 

abril de 2018, sendo formulada proposta de acordo pela Requerida, a qual 

não foi aceita pela Autora (ID. 12485053). A Requerida apresentou 

contestação de ID. 12746358, requerendo a improcedência dos pedidos. 

No ID. 13044800, os Requeridos pleitearam pela autorização de depósito 

acautelatório para fim de garantir esse juízo, bem como, para fazer cessar 

eventual mora. Impugnação a contestação de ID. 13252901. Vieram os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO DECIDO Com fulcro na permissão legal 

do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das 

provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos 

controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno 

processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 

do Código de Processo Civil. A presente ação tem por objetivo a cobrança 

de taxas condominiais correspondentes aos meses de 10/11/2015, 
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10/12/2015, 10/01/2016, 10/02/2016, 10/03/2016, 10/04/2016, 10/05/2016, 

10/06/2016, 10/07/2016, 10/08/2016, 10/09/2016 e 10/10/2016, assim 

relacionadas, totalizando até esta data o valor de R$ 8.156,99 (oito mil 

cento e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), conforme 

demonstrativo de débito acostado no ID. 8066963. Como cediço, as taxas 

e despesas de condomínio tem natureza de obrigação propter rem, ou 

seja, adere à coisa, perseguindo-a seja na posse ou propriedade de quem 

for. A definição da responsabilidade pelo pagamento de obrigações 

condominiais não decorre do registro do instrumento particular no álbum 

imobiliário, mas da relação jurídica existente com o imóvel. Nesse 

diapasão, as despesas do condomínio devem ser assumidas pelos 

proprietários das unidades que o compõem, ainda que não ocupem o 

imóvel, sendo que o simples inadimplemento da obrigação positiva e 

líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Neste 

sentido: AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - PRESCRIÇÃO - 

LEGITIMIDADE DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. - 

O prazo prescricional para as ações de cobrança de taxas condominiais é 

aquele conferido às ações pessoais, qual seja, de 10 anos, consoante 

disposto no art. 205, do CC/02. - A taxa de condomínio é obrigação que se 

prende ao imóvel, por sua natureza propter rem, acompanhando coisa da 

qual se originou, de sorte que o adquirente de unidade autônoma responde 

pelas despesas do condomínio, inclusive pretérita à contratação, garantido 

o direito de regresso contra o responsável, em contrato particular. - A 

correção monetária nada acrescenta, mas tão-somente preserva o valor 

da moeda aviltada pela inflação, ""não constituindo um plus que se 

acrescenta, porém um minus que se evita"". Sendo assim, não pode ser 

excluída no cálculo do débito relativo a taxas condominiais não adimplidas, 

devendo incidir a partir da data do vencimento de cada parcela. - A falta 

de pagamento de taxas condominiais, por se tratar de obrigação, positiva 

e líquida, constitui o devedor em mora, contando-se o termo inicial dos 

juros moratórios da data dos respectivos vencimentos, consoante dispõe 

o art. 397 do NCCB. (Apelação Cível 1.0024.08.274042-4/001, Relator (a): 

Des.(a) Jair Varão , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2012, 

publicação da sumula em 13/08/2012) Em casos tais, a constituição da 

mora prescinde de qualquer ato, porque o "termo" já interpela o devedor. A 

propósito, o art. 397 do Código Civil é suficientemente claro ao dispor que " 

o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor ". Portanto, incontroversa a inadimplência 

da parte Requerida no tocante ao pagamento das cotas condominiais 

vencidas a partir de NOVEMBRO/2015, impõe-se reconhecer a 

procedência da cobrança formulada, abrangendo, inclusive, das cotas 

condominiais que se vencerem e não forem pagas no curso do feito, à luz 

do disposto no art. 323, do Código de Processo Civil. Igualmente, com 

relação à incidência de correção monetária, juros moratórios e multa, em 

se tratando de obrigação líquida a termo, ainda que omissa a convenção 

condominial, o artigo 395, 398 e 1.336 do Código Civil assim dispõe: 

Art.395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, 

mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.(grifei). Art. 389. 

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais 

juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado.(grifei) Art.1336: §1º O 

condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros 

moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e 

multa de até dois por cento sobre o débito. (grifei). Nesse passo, não há 

se falar em cobrança indevida pelo Condomínio Requerente quanto aos 

encargos decorrentes da mora. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 

487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

CONDENAR a parte Requerida, JULIO CESAR LOPES DA SILVA e 

LUCIELENA MELLO, pagar à parte Requerente, CONDOMINIO RESIDENCIAL 

BONAVITA, os débitos condominiais dos meses 10/11/2015, 10/12/2015, 

10/01/2016, 10/02/2016, 10/03/2016, 10/04/2016, 10/05/2016, 10/06/2016, 

10/07/2016, 10/08/2016, 10/09/2016 e 10/10/2016, acrescido de multa de 

2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação, assim como 

as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide até a data 

do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC. Consigno que os 

valores deverão ser liquidados mediante simples cálculos aritméticos na 

forma do art. 509, §2º, do CPC. Presente o princípio da sucumbência, 

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa. Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a 

sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025257-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE 

NÃO FAZER CORTE / INTERRUPÇAO NA UNIDADE CONSUMIDORA 

6/2277831 - 0 CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

PEDIDO DE DANOS MORAIS Processo nº 1025257-11.2017.8.11.0041 (h) 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CORTE / INTERRUPÇAO NA UNIDADE 

CONSUMIDORA 6/2277831 - 0 CUMULADO COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por 

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Aduz o Autor que é consumidor da 

Requerida através da Unidade Consumidora de nº 6/2277831-0, 

Classificação: COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES/ 

BIFÁSICO, tendo iniciado sua atividade comercial em janeiro de 2017. 

Assevera a Requerente que recebeu uma fatura de recuperação de 

consumo no valor de R$ 1.979,48 (um mil, novecentos e setenta e nove 

reais com quarenta e oito centavos) que lhe gerou abalo moral face a 

abusividade da cobrança. Por fim, requer a concessão de tutela provisória 

satisfativa de urgência em caráter antecedente, da obrigação de fazer 

consistente na manutenção do fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora 6/2277831 – 0, e para obrigar a Requerida a tomar 

as providências administrativas necessárias, para exclusão do nome do 

Autor dos cadastros do SCPC. SERASA e demais bancos de dados 

congêneres. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja 

declarando inexistentes os débitos no valor de 1.978,48 com vencimento 

em 30/04/2017, referente, aos supostos faturamentos inferior nos meses 

posteriores à suposta constatação realizada pelos funcionários Requerida 

de forma unilateral sem o seu devido processo legal, bem como a 

ratificação do pedido de Tutela Antecipada tornando a medida provisória 

em definitiva, além dos danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Decisão inicial de ID. 9936713, sendo interposto Embargos de 

Declaração de ID. 10067608, o qual não foi conhecido, sendo indeferido 

os benefícios da justiça gratuita (ID. 11067217). Decisão de ID. 11199497, 

deferindo a tutela de urgência, para determinar que a parte Requerida se 

abstenha de sobrestar ou em sendo o caso, restabeleça o fornecimento 

dos serviços na unidade consumidora 6/2277831-0 de titularidade da parte 

Autora, no que tange ao débito ora discutido. Audiência de conciliação 

realizada no dia 26/03/2018, a qual restou infrutífera (ID. 12405759). 

Contestação apresentada no ID. 12658124, requerendo a improcedência 

dos pedidos, face a regularidade da cobrança efetuada pela 

concessionária. Impugnação à contestação de ID. 13127410, atacando 

pontualmente as alegações da Contestante, ratificando na integra os 

pedidos iniciais. Ato contínuo, as partes foram intimadas para 

especificarem as provas que pretendiam produzir. Ocasião em que as 

partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (ID. 15155043 e 

15577696). Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inexistindo nos autos matéria de organização e regularização do feito, 

passo a análise do mérito, na forma do artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. De início esclareço que a relação existente entre as partes 

se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A autora é 

consumidora na medida em que é a destinatária final do produto objeto da 

ação, conforme art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 
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no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois 

não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, 

porquanto independe da existência de culpa. A responsabilidade, nestes 

casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo 

e nexo causal – já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo 

determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de 

forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma 

legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, 

parágrafo único, do CC. Cuida-se de ação proposta objetivando a 

declaração de inexigibilidade, da fatura de eventual recuperação de 

receita no valor de R$ 1.978,48 (mil novecentos e setenta e oito reais e 

quarenta e oito centavos). A Requerida por sua vez, aduz que por 

ocasião da inspeção realizada no dia 14/12/2016, a concessionária 

verificou que o “O EQUIPAMENTO APRESENTAVA UMA 

IRREGULARIDADE, CONSISTENTE NO DESVIO DE ENERGIA NO BORNE DO 

MEDIDOR”, o que estava impedindo a medição real do consumo de energia 

elétrica. Por tais motivos, a Requerida lavrou o Termo de Ocorrência e 

Inspeção nº 583842. Cinge-se a controvérsia à análise do cabimento do 

cancelamento do TOI e do débito dele decorrente. A cobrança de 

recuperação de receita prevista no artigo 130, da Resolução nº 414/2010 

da ANEEL, utilizada pela concessionaria, depende da comprovação de 

irregularidade cometida pelo consumidor, ao passo que o faturamento 

incorreto por outros motivos de responsabilidade da concessionária, e a 

deficiência na medição (artigos 113 e 115 da Resolução 414/2010 da 

Aneel), possuem formas distintas de cálculo e cobrança do consumo não 

aferido, que são menos gravosas ao usuário. Além disso, de acordo com 

a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível 

responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem 

a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. 

Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. 

PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. 1. É 

correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do 

sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, 

prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do 

caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria 

efetivamente debatida na origem. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor 

por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na 

fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016). 

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza apenas de presunção 

relativa de veracidade, posto que produzido unilateralmente. Portanto, 

compete à ré comprovar que o consumidor é o responsável pela violação 

do equipamento de modo a justificar a cobrança realizada a título de 

recuperação de consumo. Muito embora a responsabilidade do titular da 

unidade consumidora independa da efetiva demonstração da autoria da 

irregularidade apontada, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução n. 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da ANEEL, 

aquele é responsável pela guarda e conservação dos referidos 

equipamentos, na espécie, a prova carreada aos autos é insuficiente a 

demonstrar a irregularidade que embasa a cobrança sub judice. Não 

obstante, cabe ressaltar que embora não comprovado quem realizou a 

alteração do medidor, cabível a recuperação de consumo realizada pelo 

réu, sob pena de se estar a ensejar o enriquecimento ilícito do usuário do 

serviço, que foi beneficiado pelo defeito/fraude constatado. Todavia, essa 

linha interpretativa não é absoluta, devendo ser analisadas as 

peculiaridades de cada caso concreto, a fim de se apurar se, 

efetivamente, existem indícios de locupletamento para autorizar a 

cobrança por estimativa da concessionária. Diante desse contexto, 

verifica-se que não há prova da alteração do registro do consumo em 

prejuízo da concessionária, sendo inexigível a fatura de recuperação de 

valores supostamente não medidos. Isto porque, afere-se do extrato de 

consumo (ID. 9461532) que, em todos os períodos, ocorreram oscilações 

no consumo, bem como que depois da regularização do medidor 

(14/12/2016), não houve oscilação significativa do consumo. No caso, a 

concessionária não trouxe aos autos os elementos necessários para a 

solução da lide, cingindo-se a alegar que havia adulteração no medidor, 

mas, deixou de apresentar nos autos provas de modo a comprovar a 

legitimidade da dívida imputada ao consumidor. Nesse sentido, a prova é 

insuficiente para comprovar a vantagem econômica e a efetiva fraude 

tendente a reduzir o consumo da unidade consumidora, razão pela qual 

entendo que não restou suficiente e adequadamente comprovada a fraude 

imputada à Autora, dessa forma, mostra-se cabível a declaração de 

nulidade do montante de recuperação de consumo estabelecida no TOI. O 

dano moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em 

cadastro de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da Requerido, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato do Requerido ter 

negativado INDEVIDAMENTE o nome do Requerente junto aos órgãos de 

restrição de crédito, já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Em casos tais 

é pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido que o dano moral 

decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito, 

caracteriza-se como in re ipsa, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento, não necessitando de demonstração específica. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do dano moral decorrente do protesto 

indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim 

decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Na 

fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração 

as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a 

gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter 

punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em 

casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 633251/SP, Rel. Min. Raul 

Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 26/05/2015) Assim, 

demonstrado o dano experimentado, bem como o dever de indenizar, 

atenho-me à quantificação da indenização. Inexistindo parâmetros legais 

para a fixação do valor do dano moral, o arbitramento deve ser feito com 

base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, 

na condição econômica das partes, utilizando-se o julgador de seu bom 

senso prático, sem configurar o enriquecimento ilícito do demandante, e, 

ainda, mínimo para atingir o caráter punitivo e dissuasório em relação ao 

réu. A par disso, entendo razoável a condenação da Requerida ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora 

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA em face de CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO CEMAT, para tornar definitiva a decisão 

de ID. 11199497 e DECLARAR inexigível a recuperação de consumo no 

valor de R$ 1.978,48 (mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e 

oito centavos), da unidade consumidora nº 6/2277831-0, bem como para 

CONDENAR a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a 

partir do arbitramento. CONDENO, ainda a Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Transitado 

em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte 

vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. 

(Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032383-78.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, RUBENS GOMES DE SOUZA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

11/02/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “lesão de fratura em tornozelo e 

diversas escoriações”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, que após a realização da perícia 

para apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora, que 

julgue a presente Ação totalmente procedente, no sentido de reconhecer o 

direito à indenização da parte autora, e determine que a seguradora pague 

tal indenização referente ao seguro obrigatório dpvat com juros a partir do 

protocolo do pedido administrativo (Enunciado nº 10 dos Juízes do Juizado 

Especial de Mato Grosso), e correção monetária com o índice INPC, a partir 

da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que 

alterou o valor da indenização e fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 

29/12/2006, ou alternativamente, que a correção monetária seja aplicada a 

partir da data do acidente. Requereu ao final, a condenação do Requerido 

as custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios sucumbenciais de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC, ou 

seja, no importe de 20%, caso o direito a indenização da parte autora 

ultrapasse a metade do máximo indenizável, ou seja, o máximo indenizável 

é de R$ 13.500,00, portanto, a metade é de R$ 6.750,00, se o valor da 

condenação for maior que isso, pugna pela aplicação do parágrafo 2º do 

art. 85 do CPC na condenação dos honorários. Despacho no id. 15616807, 

determinando a emenda da petição inicial para juntar aos autos copia do 

Requerimento administrativo. Juntada da negativa do pedido administrativo 

pela parte Autora no id. 15712271/15712272. Despacho de id. 16077602, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação e citação da Requerida. Petição de habilitação nos autos no id. 

17137817. Termo de audiência de conciliação no id. 17549648, 

constatou-se a ausência da parte Requerente e requereu a designação do 

ato. A Requerida apresentou contestação id. 23718273 arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a extinção do 

processo pela falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência 

de provas da invalidez permanente e definitiva, a falta de nexo causal 

entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu pela impossibilidade de inversão do ônus da prova, sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Impugnação a contestação no id. 17963652. Intimadas as partes (id. 

19575969) para manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, 

a parte Requerida no id. 19825941, pugna pela prova pericial, a parte 

Requerente deixou transcorrer in albis o prazo id. 20233478. Decisão 

saneadora no id. 20386605, a qual determinou a realização de prova 

pericial. Proposta de honorários periciais no id. 20513983/20513987. A 

parte Requerida no id. 20673721, requer a dilação do prazo para deposito 

dos honorarios periciais. Guia de pagamento dos honorários periciais no 

id. 21125139. Designação da data da pericia no id. 22062239/22062641. 

Aviso de recebimento da parte autora no id. 26071926. Laudo pericial no 

id. 30099385. Intimada as partes (id. 30224882), a manifestarem acerca do 

laudo, ambas as partes concordaram com o laudo (id. 30360249 e 

30589729), requerendo o julgamento do feito. Alvará judicial no id. 

30803361. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – 

INÉRCIA DA PARTE EM APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR 

LEI. Alega a parte Requerida que o pedido administrativo formulado pela 

parte Autora estaria com status “pendente” de documentação, de modo a 

permitir aferir a subsunção da postulação à Lei 6.194/74, mais 

especificamente se existia ou não cobertura securitária ao evento 

noticiado. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto se infere dos documentos juntados relativo ao 

processo administrativo da parte Autora, que a Seguradora Requerida não 

especificou de forma clara e pontual o motivo da documentação não ter 

sido aceita, cingindo-se apontar que a situação de “não conclusivo” ou 

“não conforme”. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório 

Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não 

deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento administrativo 

prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa 

de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, restando 

comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente formulou 

administrativamente o pagamento da indenização correspondente ao 

seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

rejeito a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado o Boletim de 

ocorrência (id. 15592512) e Histórico Clínico (id. 15592513), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 30099385, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 
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com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.9452009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um tornozelo valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 30099385), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), do comprometimento de seu 

patromonio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente RUBENS GOMES DE SOUZA, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 11/02/2018 (Súmula 580 STJ), 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO PJE Nº 1029998-94.2017.8.11.0041(P) 

VISTOS, CIRIA PEREIRA DE CAMPOS E ESPÓLIO DE BENEDITO ARISTIDES 

CORREA DE CAMPOS ingressou com a presente Ação de Usucapião em 

desfavor de ESPOLIO DE ENIO LEITE DE CAMPOS, alegando que exerce 

há mais de 29 anos a posse de forma mansa, pacífica, contínua, sem 

oposição e com animus domini sobre o imóvel área de 166,56 m2 onde se 

acha edificada uma casa residencial em alvenaria, com 103,60 m2 de área 

construída situada na Rua Padre Remeter n.480 -CEP 78008 – 430 - bairro 

lixeira – Cuiabá – MT, Inscrição Municipal (IPTU) n.01 5 44 022 0213 001, 

desmembrada de uma área maior de 632,91 m2, Matriculada sob n. 97.493 

fls.038 e v 6º Serviço Notaria l e Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT. No id. 10317429, foi determinada a 

emenda da petição inicial, sobrevindo a juntada dos documentos 

solicitados no id.10551005. Recebida a petição inicial (id.11949959) e 

determinadas as citações previstas para a espécie, a Fazenda Pública 

Municipal, Procuradoria Estadual e da União informaram não terem 

interesse na causa. Os Requeridos compareceram a audiência de 

conciliação (id. 13317044), e deixaram transcorrer in albis o prazo para 

contestação (id.14413702). No id. 21917550, o Ministério Público juntou 

manifestação quanto a desnecessidade de intervenção nos termos do 

artigo 5° da Recomendação n° 16 do Conselho Nacional do Ministério 

Público; Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que 

comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do inciso I, 

do art. 355, do Código de Processo Civil, pois a prova documental já é 

suficiente para o desiderato do feito, razão por que tenho como 

desnecessária maior dilação probatória ou testemunhal. Assim, passo a 

análise do feito. A usucapião é a forma de aquisição originária da 

propriedade em razão do exercício da posse de forma mansa e pacífica, 
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com ânimo de dono, pelo tempo prescrito em lei. In casu, na modalidade de 

usucapião extraordinário, deve ser ininterrupta pelo prazo de 15 (quinze) 

anos, conforme digressão do art. 1238, do Código Civil, in verbis: Art. 

1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 

possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, 

independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim 

o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório 

de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo 

reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a 

sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo. A respeito, colhe-se do escólio de Washington de Barros 

Monteiro: A posse ad usucapionem deve ser ininterrupta e sem oposição, 

além de exercida com ânimo de dono (quantum possessum, tantum 

praescriptum). Tais requisitos são indispensáveis, cumprindo, assim, ao 

autor, que pretenda reconhecimento da usucapião, demonstrar, que sua 

posse sobre o imóvel, exercida animus domini durante o prazo legal, 

nunca foi interrompida nem sofreu oposição ou contestação de quem quer 

que seja. (Curso de Direito Civil - Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 6ª 

ed. p. 127) Neste sentido também é o entendimento do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS COISAS - 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - 

APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, E 2.029 DO 

CC/2002 - RECURSO PROVIDO. 1.- Na análise da prescrição aquisitiva da 

usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238, parágrafo único 

aplica-se a regra de transição prevista no artigo 2.029 do Código Civil de 

2002. 2.- O art. 1.238, § único, do CC/02, tem aplicação imediata às 

posses ad usucapionem já iniciadas na vigência do Código anterior, 

qualquer que seja o tempo transcorrido, devendo apenas ser respeitada a 

fórmula de transição, segundo a qual serão acrescidos dois anos ao novo 

prazo, nos dois anos após a entrada em vigor do Código de 2002. 3.- No 

caso, da data da posse (meados de 1994) até a entrada em vigor do 

CC/2002 (11.1.2003) haviam transcorridos 9 (nove) anos. Aplicando-se a 

regra de transição do Art. 2.029, ao tempo implementado deverão ser 

acrescidos 2 anos, assim o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião 

extraordinária aperfeiçoou-se no dia 11/1/2005, sendo que a ação foi 

proposta em 11.6.2008. 4.- Recurso Especial provido para afastar o 

obstáculo do lapso temporal e determinar o prosseguimento do julgamento, 

na origem, pelo mérito. (REsp 1314413/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013). Na hipótese, 

a documentação acostada aos autos indica que, ao tempo da propositura 

da ação (28/09/2017), a parte Autora já havia preenchido a totalidade dos 

requisitos para reconhecimento da prescrição aquisitiva, bem ainda, em 

que pese à área usucapida integrar outra área maior, perfaz demonstrado 

que ao longo dos anos ela e seu marido (de cujus) erigiram benfeitorias a 

fim de tornar o imóvel à moradia de ambos. Denota-se ainda que o 

proprietário do terreno onde se pleiteia a legalização através da presente, 

era genitor do cônjuge da Requerente, falecido em 25/01/2017, bem ainda 

que todos os herdeiros compareceram à audiência de conciliação e não 

expressaram qualquer objeção ao pedido, sendo, portanto, desnecessário 

a averbação do domínio em nome do de cujus. Registre-se também a 

inexistência de qualquer contrariedade por parte dos confrontantes, 

interessados ausentes, incertos, e desconhecidos, dos representantes da 

União, Estado e Município. Nesta toada, procede o pedido autoral para que 

seja declarada o seu direito em obter a aquisição do imóvel descrito na 

exordial, devendo ser satisfeitas as obrigações fiscais. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial para declarar o domínio por Usucapião 

Extraordinário de CIRIA PEREIRA DE CAMPOS, sob a área de 166,56 m2 

onde se acha edificada uma casa residencial em alvenaria, com 103,60 m2 

de área construída situada na Rua Padre Remeter n.480 -CEP 78008 – 430 

- bairro lixeira – Cuiabá – MT, Inscrição Municipal (IPTU) n.01 5 44 022 

0213 001, desmembrada de uma área maior de 632,91 m2, Matriculada sob 

n. 97.493 fls.038, Livro nº02, 6º Serviço Notaria e Registro de Imóveis da 

3ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá – MT. cujas dimensões 

encontram-se devidamente transcritas no Levantamento Topográfico e 

memorial descritivo juntado no id.10072819, devendo esta sentença servir 

de título para o registro e abertura de nova matrícula (Provimento do CNJ 

nº 44 de 18/3/2015). Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento das 

custas do processo e honorários de sucumbência tendo em vista a 

ausência de pretensão resistida. Transitada em julgado, inexistindo 

ulteriores deliberações, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013675-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO DA SILVA FELIX OAB - MT15925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALEXSANDRO DOS SANTOS GONCALVES (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1013675-14.2017.811.0041(p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS que A.B.G, representada por seu 

genitor ALEXSANDRO DOS SANTOS GONÇALVES, move em desfavor de 

LATAM AIRLINES GROUP S/A, alegando, em síntese, que juntamente com 

sua família retornavam de viagem para a cidade de Cuiabá/MT na data de 

18/04/2017, quando embarcaram em Brasília-DF no horário previsto para o 

destino, todavia, ao chegar próximo do Aeroporto de Cuiabá-MT, foram 

informados que não conseguiriam pousar no local e que estariam 

pousando em Goiânia-GO, sem nenhuma justificativa. Discorrem que ao 

pousarem no Aeroporto de Goiânia-GO, os passageiros foram obrigados a 

permanecerem no Avião por 2 (duas) horas, sem nenhuma assistência de 

alimentação e que a refrigeração (ar condicionado) do avião foi desligado, 

quando então foram informados que retornariam para o Aeroporto de 

Brasília-DF J. Kubitschek e que todos os passageiros deveriam aguardar 

na Sala “VIP” do Aeroporto. Segue afirmando que chegaram ao Aeroporto 

de Brasília-DF durante a madrugada, aproximadamente às 01:30hs, sendo 

informados que o próximo voo para Cuiabá-mt, (JJ9000), seria às 08:05hs, 

do dia 19 de abril de 2017, dia posterior a previsão de chegada do primeiro 

voo, e que todos deveriam se acomodar na referida Sala “VIP”, a qual 

somente possuía como “acomodação” apenas cadeiras, sofás e mesa, 

sendo que devido ao número de passageiros, a Requerente e sua família, 

tiveram que dormir no chão, conforme as fotos anexas. Obtempera ainda 

que devido a péssima acomodação acabou contraindo conjuntivite 

conforme atestado médico, sendo que mais uma vez a Requerida não teria 

prestado qualquer assistência. Tece considerações sobre a aplicabilidade 

do CDC à espécie, e os inúmeros dissabores e constrangimentos 

experimentados, pugnando ao final, pela condenação da ré ao pagamento 

de indenização por danos morais experimentados de forma injusta. A 

Requerida apresentou contestação (id.14334127), discorrendo, em 

síntese, acerca da inexistência de dano a ser indenizável, porquanto a 

situação amolda-se aos casos de exceção prevista no Código do 

Consumidor, vez que decorrente de caso fortuito ou força maior, diante da 

necessidade de readequação da malha aérea. Ao final, pugna 

improcedência da ação. Instadas a especificarem as provas, as partes 

propugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário. Decido. 

O caso comporta julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária 

dilação probatória, nos termos do art. 355 do CPC. Os documentos 

juntados aos autos bastam para a prolação de sentença. A análise da 

responsabilidade civil por atos ilícitos praticados envolve a apuração de 4 

(quatro) elementos: Uma conduta, um resultado danoso, um nexo de 

causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano dela resultante, e, por 

fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta do agente, a culpa. 

Assinale-se ainda que a relação havida entre as partes se submete à 

legislação consumerista, eis que a Requerida se enquadra como 

prestadora de serviços de transporte aéreo e a parte Requerente, 

destinatário final, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei 8.078/90. In casu, 

restou incontroversa a situação narrada pela parte Requerente quanto ao 

cancelamento e alteração do horário de chegada ao destino final do voo 

primitivo adquirido sem qualquer justificativa plausível, não olvidando ainda 

que a Requerida sequer contestou especificamente tais fatos narrados 

pela parte Autora, notadamente quanto as condições precárias de 

acomodação oferecida aos passageiros, fazendo com que tivessem de 

dormir no chão, sem o mínimo de possiblidade de realizar qualquer tipo de 

higiene pessoal. Cumpre ressaltar que ainda na impossibilidade de 

readequação em voo de menor tempo de espera possível, deveria a 

Requerida, no mínimo ter colocado os passageiros em um hotel, não sendo 

razoável a mera disponibilização em “sala vip”, sobretudo considerando o 
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horário em que ocorreu o infortúnio, circunstâncias essas que são 

suficientes para configurar o descumprimento do contrato de transporte e 

o dano moral alegado. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto 

sensu, restou caracterizado o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, 

independentemente do grau de culpa, sendo suficiente a prova da 

existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou 

devidamente comprovado. Pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados à parte Requerente. Demais disso, nem mesmo a 

suposta alegação de “evento invencível”, consistente na alteração da 

malha aérea, que frise-se, não restou comprovada, não se mostra 

imprevisível e inevitável, mas sim afeto a responsabilidade decorrente do 

risco da atividade exercida pelas empresas aéreas, caracterizando-se 

fortuito interno, e não se configura a excludente de responsabilidade civil, 

na forma do art. 14, §3º, do CDC. Destaca-se, por oportuno, o contrato de 

transporte não é, e não pode ser considerado um contrato der risco. A 

companhia aérea, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade 

de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, de tal modo, 

eventuais problemas enfrentados pela companhia o cumprimento da 

avença são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente alheios ao 

passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam cancelados, 

por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, aliás, 

inerente ao seu ramo de atividade. Ainda, merece aplicabilidade ao caso o 

disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que 

garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais e difusos. Assim, demonstrada a 

responsabilidade civil da empresa Requerida, deve esta ser condenada a 

indenizar a parte Requerente pelos danos sofridos. Relativamente aos 

danos morais, tenho como incontestável o dano causado à parte 

Requerente, eis que como dito, patente a falha na prestação dos serviços 

contratados, ante a conduta negligente e desidiosa da Requerida, em não 

tomar providências para que o transporte dos passageiros ocorresse até 

o seu destino final de modo eficaz, e ao deixar de prestar assistência 

digna à passageira. Neste sentido, colaciono precedente do Nosso 

Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – 

CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –– 

COMPRA DE NOVA PASSAGEM – DEVER DE INDENIZAR – VALOR 

ARBITRADO MANTIDO – DANO MORAL – JUROS DE MORA - RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INICIO -CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.Restou incontroversa a má prestação do serviço de transporte 

aéreo, em face ao cancelamento abrupto do voo contratado, devendo ser 

reparado o dano material e moral correlato.O valor arbitrado na 

indenização por dano moral deve estar em consonância com os critérios 

recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam 

subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter 

equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e 

confortando a vítima. (Ap 147940/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). E ainda, do Superior Tribunal 

de Justiça: “Recurso especial. Direito do consumidor. Ação indenizatória. 

Companhia aérea. Contrato de transporte. Obrigação de resultado. 

Responsabilidade objetiva. Danos morais. Atraso de voo superior a quatro 

horas. Passageiro desamparado. Pernoite no aeroporto. Abalo psíquico. 

Configuração. Caos aéreo. Fortuito interno. Indenização devida.1. 

Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor 

desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar 

desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda a sorte de 

humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou 

informação quanto às razões do atraso durante toda a noite.2. O contrato 

de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso 

manifesta prestação inadequada.3. A postergação da viagem superior a 

quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e 

gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor 

lesado, independentemente da causa originária do atraso.4. O dano moral 

decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de 

seu causador opera-se 'in re ipsa' em virtude do desconforto, da aflição e 

dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das 

especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da 

verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).6. Recurso especial provido” (REsp nº 1.280.372-SP, registro nº 

2011/0193563-5, 3ª Turma, v.u., Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, j. em 7.10.2014, V.U., DJe de 10.10.2014) (grifo não original). É de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e 

severidade. Assim, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, 

mais precisamente, o grau de culpa da ré, os sérios transtornos 

ocasionados à parte Autora, justo o arbitramento da indenização em R$ 

12.000,00 (doze mil reais). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Requerida TAM LINHAS 

AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), pagar a parte Requerente o 

valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária a partir do presente decisum. Condeno ainda, a parte Requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85,§2º do CPC. Transitada em julgado, 

manifeste-se o autor, quanto a fase de cumprimento de sentença, na 

forma do Art. 523 e seguintes do CPC. No silêncio, com as cautelas de 

estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027636-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA CATARINA DA CONCEICAO BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINANCEIRA SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZACAO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS PJE nº 

1027636-22.2017.8.11.0041 (P) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR que BENEDITA 

CARATINA DA CONCEIÇÃO BARROS move em desfavor de BANCO 

CRUZEIRO DO SUL HOLDING FINANCEIRAS S/A alegando em síntese, que 

foi surpreendida com um desconto de sua aposentadoria no valor de R$ 

242,38 (duzentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) pelo 

Banco Requerido, sem, contudo, jamais ter contratado qualquer 

empréstimo naquela instituição. Discorre que tentou de todas as formas 

solucionar a questão administrativamente, contudo, não obtivera êxito, 

bem ainda que tal situação causou-lhe inúmeros dissabores e 

constrangimentos. Ao final, pede a procedência da ação, com a 

condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização pelos 

danos morais experimentados de forma injusta e a restituição dos valores 

indevidamente descontados. O pedido de gratuidade da justiça foi deferido 

no id. 9830948 e pela mesma decisão houve o deferimento do pedido 

liminar, determinando ao Banco requerido que SUSPENDA o desconto 

mensal referente ao contrato com parcelas mensais da folha de 
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pagamento, até o julgamento final da lide. A parte Requerida apresentou 

contestação e juntou documentos no id. 10829260, arguindo em preliminar 

a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por 

estar em precesso falimentar. No mérito, defendeu em síntese a validade 

do contrato firmado entre as partes e a existência de inúmeros outros 

contratos em nome da Autora com a devida liberação financeira efetuada 

mediante ted para a conta nominal a ela na Caixa Econômica Federal, 

razão pela qual não teria praticado qualquer conduta ilícita de modo a 

ensejar a reparação de danos de qualquer natureza. Ao final, protesta 

pela dilação de prazo para juntada dos respectivos contratos, o 

indeferimento da inversão do ônus da prova e a improcedência da lide. 

Réplica no id.11680217. Instadas a especificarem as provas a parte 

Requerida pugnou pela concessão de prazo para juntada dos contratos 

de empréstimo, enquanto a parte Autora manifestou pelo julgamento 

antecipado da lide. No id. 18201371 foi reconhecida a incompetência do 

juízo da Vara de Direito Bancário desta Comarca, determinado a 

redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis. O processo foi 

redistribuído por sorteio para este juízo para julgamento. É O NECESSÁRIO. 

DECIDO. Pretende a parte Requerente ser indenizada em decorrência dos 

descontos em seu holerite relativo a um empréstimo bancário do qual 

afirma não ter contratado. Preambularmente, insta analisar o pleito 

referente à gratuidade da justiça formulado pelo apelante Banco Cruzeiro 

do Sul S/A. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, 

desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do 

processo (AgInt no AREsp 1213814/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018). É 

certo, ademais, que ainda que se trate de massa falida, não se pode 

presumir o estado de miserabilidade jurídica pela simples quebra, uma vez 

que os benefícios a ela conferidos já estão legal e expressamente 

previstos (REsp 833.353/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ 

Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/5/2007, DJ 

21/6/2007, p. 286). No caso, os documentos trazidos pelo Banco 

Requerido revelam a sua hipossuficiência financeira, haja vista que teve a 

sua falência decretada, indicando ainda que o total de ativo está 

comprometido pelo passivo, razão pela qual, concedo as benesses da 

gratuidade da justiça. Ultrapassada tais premissas, passo a análise do 

mérito. A relação jurídica havida entre as partes está amparada no Código 

de Defesa do Consumidor, de modo que ao caso em apreço incidem os 

artigos 2º e 3º, § 2º, ambos do CDC, aplicando-se a responsabilidade 

objetiva do fornecedor dos serviços (art. 14 do mesmo diploma legal). 

Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, ficando bastante 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como 

deve ocorrer no presente caso. Cumpre registrar que embora o Requerido 

tenha postulado pela concessão de prazo para juntada dos respectivos 

contratos de empréstimo, inviável postergar o andamento do feito até que 

o mesmo localize essa documentação, mormente porque já se passaram 

mais de 02 (dois) anos da juntada da contestação, tempo esse ao meu 

sentir suficiente para diligenciar em busca dos mesmos. Logo, inexistindo 

comprovação da regular contratação do empréstimo ou que a Autora 

tenha recebido algum valor em sua conta bancária, ou seja, não se 

desincumbindo de seu ônus probatório, a declaração de inexigibilidade do 

débito é medida de rigor. Com relação à denominada culpa de terceiro, a 

matéria foi pacificada com a edição da Súmula n. 479 do C.STJ: “As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias”. Diante destas considerações, subsiste o 

dever de indenizar, ante a caracterização do dano moral. Em casos tais a 

Segunda Seção da Corte Superior, no julgamento do REsp Repetitivo n. 

1.199.782/PR, Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, em 28/4/2011, 

DJe 12/9/2011, pacificou o entendimento de que as instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros, consoante se colhe da ementa in verbis : 

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de 

conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 

utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre 

do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. 

Recurso especial provido." (REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 

12/9/2011.) Quanto à configuração do dano moral, é inegável que a parte 

autora, pessoa humilde, aposentada e de idade avançada, ao sofrer 

descontos indevidos de valores em seus proventos, sofreu 

aborrecimentos que extrapolam os transtornos do dia a dia, violando a 

dignidade da pessoa humana, ante o comprometimento de sua 

subsistência, circunstância que, a meu ver, afeta bens jurídicos invioláveis 

e, por conseguinte, torna o acolhimento do pleito indenizatório medida a 

ser imposta. Com efeito, em relação ao montante indenizatório, inexistindo 

parâmetros legais para a fixação do valor do dano moral, o arbitramento 

deve ser feito com base nos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, bem como, na condição econômica das partes. Sobre a 

quantificação do dano moral, vale citar o entendimento de Rui Stoco, no 

sentido de que: “Para a composição do dano moral exige-se um nexo de 

coerência. Impõe esse nexo uma correção entre o que se pede e aquilo 

que se necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode 

efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de compensação do 

dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita 

com maior desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se de dano moral, nas 

hipóteses em que a lei não estabeleça os critérios de reparação, 

impõe-se, obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de 

sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de 

enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas 

também não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao 

ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, 

nem o console e contribua para a superação do agravo recebido” (Rui 

Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9ª ed., Revista dos 

Tribunais, p. 995). Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores 

descontados indevidamente, a previsão contida no art. 42, parágrafo 

único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido 

quanto a má-fé do credor. No caso, embora comprovado o desconto 

indevido e inobstante a fraude, nada consta nos autos que leve a crer que 

a instituição financeira tenha agido de má-fé, mas, sim, com mera 

negligência, razão pela qual deve ser realizada a repetição de indébito de 

forma simples. ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada e, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar a 

inexistência do contato de empréstimo n. A20161126000006364782 

(id.9714920), e, CONDENAR a parte Requerida, MASSA FALIDA DO 

BANCO CRUZEIRO DO SUL, representada por sua administradora judicial 

LASPRO CONSULTORES LTDA, a restituir os valores descontados 

indevidamente da sua folha de pagamento, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

desembolso, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), à parte Requerente BENEDITA 

CATARINA DA CONCEIÇÃO BARROS acrescido de juros legais de 1% ao 

mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. 

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC, ficando, entretanto, 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça. 

Ressalto, por fim, que, considerando que o Banco Cruzeiro do Sul teve 

sua falência decretada, seus ativos são geridos pela administradora 

judicial nomeada, a parte Requerente deverá diligenciar sua habilitação no 
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juízo universal da falência, nos termos do art. 10, §6º da lei 11.101/2005. 

Preclusa a via recursal, caso postulado, expeça-se a competente certidão 

de crédito à parte Autora e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1005764-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE FREITAS AZAMBUJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1005764-48.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE EXIBIÇÃO, que 

LUCIANO DE FREITAS AZAMBUJA move em desfavor da TELEFONICA 

BRASIL S/A (VIVO), alegando, em síntese que teve por duas vezes sua 

linha de telefonia cancelada erroneamente pela Requerida em decorrência 

de ações de terceiros sem a sua autorização, sob a alegação de perda ou 

roubo, fato este que lhe causou inúmeros dissabores e transtornos. Ao 

final, pede a condenação da empresa Requerida na exibição judicial das 

gravações telefônicas e ao pagamento de indenização por danos morais 

experimentados de forma injusta. No id. 6765657 foi proferida decisão 

indeferindo o pedido de tutela de urgência. A Requerida apresentou 

contestação (id. 9507400), discorrendo em síntese que não praticou 

qualquer conduta ilícita bem como quanto a inexistência dos pressupostos 

do dever de indenizar. Requereu, ao final, a improcedência da ação. 

Réplica no id. 10276362. Instados a especificarem as provas, a parte 

Autora deixou transcorrer in albis o prazo, enquanto a parte Requerida 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide e, alternativamente a 

designação de audiência de instrução para colheita do depoimento 

pessoal do autor. No id. 16363400 foi proferida decisão indeferindo o 

pedido de designação de audiência de instrução. Vieram conclusos. É O 

NECESSÁRIO. DECIDO. Inicialmente reforço a possibilidade de julgamento 

antecipado do feito, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos 

do artigo 355 do CPC. Destarte, como é cediço, se do contexto 

fático-probatório coligido puderem ser extraídos elementos suficientes 

para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, 

e, sendo ele o destinatário da prova, compete exclusivamente à análise 

acerca da sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias, devendo indicar na decisão 

as razões de formação de seu convencimento, consoante o disposto nos 

artigos 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC. Desta feita, inexistindo 

preliminares a serem apreciadas, passo a análise do mérito. Cumpre 

ressaltar que a relação jurídica firmada entre as partes está amparada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a empresa 

Requerida se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

Requerente como destinatária final, incidindo, pois, em especial a regra 

que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, quando 

houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele hipossuficiente 

perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Ainda, 

pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, 

independentemente de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato 

de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o defeito do 

serviço é um dos pressupostos da responsabilidade por danos nas 

relações de consumo, inclusive o dano moral. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço, para que ela 

possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, da empresa prestadora do serviço, e não 

tendo ela se desincumbido, deve esta ser condenada a indenizar o 

Requerente pelos danos causados. A par disso, infere-se dos autos que 

a parte Requerida não nega a ocorrência do bloqueio da linha telefônica do 

Autor, todavia, deixou de corroborar aos autos elementos probatórios no 

sentido que agiu de forma lícita, ou seja, que a pessoa que supostamente 

teria entrado em contato pela central de atendimento possuía de fato todos 

os dados pessoais do autor para que pudesse realizar a solicitação do 

bloqueio. Frise-se que para tanto, bastava a Requerida juntar aos autos as 

supostas gravações telefônicas recebidas, e, não o fazendo, impõe-se 

acolher as assertivas do Requerente como verossímeis, e, por 

consequência reconhecer a falha na prestação dos serviços da 

operadora. Ainda, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor 

a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais e difusos. (negritei). Quanto aos danos morais, não há se 

olvidar que a conduta ilícita da parte Requerida privou indevidamente a 

parte Autora de usufruir serviço que nas circunstâncias se revela 

essencial para o usuário, demonstrando o completo descaso para com a 

figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução 

do problema, acarretando-lhe transtornos que superam os pequenos 

inconvenientes que se há de tolerar no cotidiano, sendo tudo isso passível 

de indenização. Portanto, não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que o consumidor enfrenta para conseguir contato, 

esclarecer as dúvidas e/ou resolver questões relativas contrato junto aos 

fornecedores pela via administrativa, como é o caso das empresas de 

telefonia, dando sensação de impotência ao consumidor, realidade da qual 

não fugiu o caso concreto. Ressalte-se que, para a caracterização do 

dano moral, por se tratar de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na 

própria ofensa, desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza 

compensatória, atenuando de maneira indireta as conseqüências da 

conduta praticada pela parte Requerida, afigurando-se inviável a exigência 

da prova do efetivo dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo 

com as regras de experiência comum. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

TELEFONIA FIXA – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO 

EXACERBADO – QUANTUM REDUZIDO – DANOS MATERIAIS – CORRETA 

FIXAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. A suspensão indevida dos serviços de telefonia resulta em 

dano à imagem da empresa apelada que se utiliza a linha telefônica para 

atender clientes, no entanto, foi privada deste meio de comunicação, fato 

que ultrapassa os meros aborrecimentos da vida cotidiana, imperativo é o 

reconhecimento do dano moral. 2. A fixação do valor da indenização deve 

observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe 

ao julgador examinar as condições do ofensor, da ofendida e o bem 

jurídico lesado, assim como a intensidade e duração do sofrimento, não 

olvidando, ainda, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve 

ser suficiente para recompor os prejuízos suportados sem importar o 

enriquecimento sem causa da vítima ( CC , arts. 186 , 884 e 944 ; CDC , 

art. 6º , VI e VII ; e CF , art. 5º , V e X). 3. Comprovado que a percepção 

financeira da empresa foi parcialmente obstada por ato ilícito é devido o 

ressarcimento material. (Ap 105834/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 

25/04/2017) APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA FIXA – BLOQUEIO INDEVIDO 

– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO- MANTIDO - JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO 

CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO (SÚMULA 

362-STJ)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suspensão 

indevida dos serviços de telefonia resulta em dano moral à imagem da 

empresa do apelado que se utiliza de linha telefônica para atender 

clientes, no entanto, foi privada deste meio de comunicação, fato que 

ultrapassa os meros aborrecimentos da vida cotidiana, imperativo é o 

reconhecimento do dano moral. 2. A fixação do valor da indenização deve 

observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe 

ao julgador examinar as condições do ofensor, da ofendida e o bem 

jurídico lesado. Mantem-se o valor atribuído. 3- Nos valores arbitrados no 

caso dessa espécie, os juros moratórios fluem a partir da citação válida, e 

correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362). (Ap 

46780/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

23/06/2017) Assim, demonstrada a responsabilidade civil da Requerida, 

deve esta ser condenada a indenizar a parte Autora pelos danos 

causados. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 
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portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. De acordo com o magistério de 

Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em 

conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a 

situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de 

orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil 

por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, 

pág. 279). (negritei). É de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pelo Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só 

tempo prudência e severidade. ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos 

consta, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial, para CONDENAR a Requerida TELEFONICA BRASIL S/A, 

pagar à parte Reclamante, LUCIANO DE FREITA AZAMBUJA, a quantia de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros 

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir do presente 

decisum. Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010873-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO DOS SANTOS FLORESTA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010873-72.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, AMARO DOS SANTOS 

FLORESTA NETO, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 13/02/2017, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “membro inferior direito, fratura no pe esquerdo e demais 

lesões”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus 

processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a Requerida 

se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT em decorrência da invalidez permanente no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou o valor 

apurado na perícia. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 18702124. 

Correspondência devolvida da parte Autora no id. 22346055. A Requerida 

apresentou contestação id. 22871205 arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da causa, a 

falta de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação e a ausência de 

documentos essenciais para a propositura da demanda. No mérito, pela 

improcedência do pedido inicial, ante a inexistência da invalidez, o boletim 

de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não 

apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e requereu ainda a 

improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de indenização por 

danos morais. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se 

ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o 

teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso 

de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do 

STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da 

lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a correção 

monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os 

juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 

do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 24974123. O Autor foi 

submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 25371622. Impugnação à 

contestação no id. 26592842. A parte Requerente no id. 

26592877/26592878. Intimada as partes (id. 26932732) a manifestarem 

acerca das provas que pretendem produzir, ambas (ids. 27309033 e 

27452323), pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO 

PROCESSAMENTO DA DEMANDA. No que tange a preliminar, verifico que 

não assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte Autora 

corroborou com a inicial, juntando todos os documentos necessários, tais 

como: boletim de ocorrência e histórico clínico (id. 18696154), para a 

propositura da ação, demonstrando o nexo causal entre o fato e o 

acidente. Portanto, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 
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independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência e prontuário médico 

(id. 18696154), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 25371622, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e ou funcional completa de um dos pés o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 25371622), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 

580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto 

“assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 
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sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente AMARO DOS SANTOS FLORESTA NETO, a quantia 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 13/02/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005368-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF DA PAIXAO PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005368-03.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ALEF DA PAIXÃO PEDROSO 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

07/09/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da distribuição do 

ônus da prova e a condenação ao pagamento do valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, nos termos da tabela 

de lei n. 6.194/74, com juros a partir de 1% (um por cento) ao mês a contar 

da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), de 

acordo com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento 

ao parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho no id. 17902323, 

determinando a emenda da petição inicial para juntar aos autos a cópia do 

Requerimento administrativo. A parte Autora no id. 18456924, pugna pela 

suspensão dos autos por sessenta dias. A parte autora junta o 

requerimento administrativo protocolado no id. 19746002/19746003, e 

requerendo o prosseguimento do feito. Despacho de id. 20659821, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação e citação da Requerida. Petição de habilitação nos autos no id. 

22761918. A Requerida apresentou contestação id. 23071833 arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, e a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante imprescindibilidade da prova 

pericial, Discorreu pela impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 25806600. O Autor foi 

submetido à pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27329936. A parte Autora no id. 

27804650, manifestou concordância com o exposto laudo. A parte 

Requerida no id. 27829287, manifestou concordância com o exposto laudo 

pericial. Impugnação à contestação no id. 27944639. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO Alega a parte Requerida 

que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de quaisquer 

recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder sem a 

apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 
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- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado o Boletim de 

ocorrência e Histórico Clínico (id. 17865712), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 27329936, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um tornozelo o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27329936), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), do comprometimento de seu 

patromonio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente ALEF DA PAIXÃO PEDROSO, a quantia de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 07/09/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009239-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTHER ALVES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009239-41.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, WALTHER ALVES BATISTA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO e CIA, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

10/11/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando à “fratura de membro inferior direito”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a condenação ao pagamento 

do seguro obrigatório no montante de 40 (quarenta vezes) o valor do 
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maior salário-minimo vigente no país, na data do efetivo pagamento, em 

razão de sua invalidez permanente, acrescidos com juros de 1% (um por 

cento) ao mês, mais a correção monetária de acordo com o índice INPC, a 

partir da data do sinistro, com fulcro nas súmulas n°. 43, 54 e 580 do STJ, 

os quais deverão incidir até o dia em que a seguradora efetuar o 

pagamento integral do referido seguro. Requereu ao final, a condenação 

do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Despacho inicial no id. 

18499171. A Requerida apresentou contestação id. 22744521 arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção 

do valor da causa e a ausência de documentos essenciais a propositura 

da demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, 

ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve 

se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual 

fixa o teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que 

em caso de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 

474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao 

grau da lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a 

correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda 

que os juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião 

da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

24323982. A parte Requerente no id. 24670336, manifestou concordância 

ao exposto laudo pericial requerendo o julgamento do feito. Impugnação à 

contestação no id. 25763985. Intimada as partes (id. 27240068) a 

manifestarem acerca das provas que pretendem produzir, ambas (ids. 

27319256 e 27483298), pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, 

verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte 

Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários tais como: prontuário médico e boletim de ocorrência no id. 

18461074, procuração e documentos pessoais no id. 18461048, pedido 

administrativo no id. 18461082, todos previsto na lei de regência. Portanto, 

rejeito a preliminar Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 18461074), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 24323982, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 24323982), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão residual com perda de 10% (dez por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 
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advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar 

ao Requerente WALTHER ALVES BATISTA, a quantia R$ 945,00 

(novecentos e quarenta e cinco reais), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

10/11/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários de 

sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), 

nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006654-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRLAN DE CAMPOS CURADO (AUTOR(A))

SIMONE ASSUNCAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006654-16.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, IRLAN DE CAMPOS CURADO, 

neste ato representado por sua genitora SIMONE ASSUNÇÃO DE CAMPOS 

devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 02/02/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura da clavícula”. Discorre o Autor em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos 

de prova pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte 

reclamante, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a 

partir a data que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 

do STJ, mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do 

acidente. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela 

prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo 

mesmo códex. Despacho no id. 18050571, determinando a juntada da 

copia do Requerimento administrativo. A parte Autora no id. 18422360, 

requerendo a suspensão do feito, para o julgamento na obrigação de 

fazer. A parte autora junta a declaração do SAMU no id. 18536010. A 

parte Autora no id. 19234253, requer o prosseguimento do feito. 

Despacho no id. 20644194, determinando o prosseguimento do feito com a 

realização de audiência de conciliação e a citação da parte Requerida. 

Correspondência devolvida da parte Autora no id. 22521764. Petição de 

habilitação nos autos no id. 26752554. A Requerida apresentou 

contestação id. 27244987 arguindo em preliminar a necessidade de 

alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no 

polo passivo da demanda, a incorreção do valor da causa, a ausência de 

documento imprescindível para a demanda, e a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez, e 

ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de 

indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, 

por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado 

no id. 27334978. Impugnação à contestação no id. 28124880/28124884. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 
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de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. 

No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da 

Requerida quanto a ausência do documento do veículo, pois a parte 

Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários, tais como: boletim de ocorrência (id. 18004456) que mostra 

os dados do veículo que sucedeu o acidente e histórico clínico (id. 

18404465), para a propositura da ação, demonstrando o nexo causal 

entre o fato e o acidente. Portanto, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 18004456) e Prontuário médico (id. 18044465), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27334978, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27334978), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 
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CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente IRLAN DE CAMPOS CURADO neste ato representado 

por sua genitora SIMONE ASSUNÇÃO DE CAMPOS a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/02/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024180-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CANDIDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024180-93.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCOS ANTONIO CANDIDO 

FERREIRA devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 05/04/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura de punho e fratura de braço”. 

Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, 

a designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, 

tendo como base os elementos de prova pericial e tabela em vigor, em 

razão de sua invalidez da parte reclamante, acrescidos de juros legais de 

1,0% (um por cento) ao mês a partir a data que tomou conhecimento do 

acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, mais a correção monetária com 

o índice INPC, a partir da data do acidente. Requereu ainda a condenação 

Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho no id. 

20750391, determinando suspensão do feito. A parte Autora no id. 

21081411,junta documento medico complementar. A parte Autora no id. 

21109155, requer o pedido de suspensão dos autos, para julgar a 

obrigação de fazer. Despacho no id. 22397770, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação e a 

citação da parte Requerida. Aviso de recebimento da parte Autora no id. 

23979666. Petição de habilitação nos autos no id. 25941731. A Requerida 

apresentou contestação id. 26178088 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a ausência de documento imprescindível para a demanda, e a falta 

de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 373 de 799



que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, 

por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado 

no id. 26679500. A parte autora no id. 27950128, manifesta concordância 

com o exposto laudo pericial. Impugnação à contestação no id. 27950684. 

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. 

No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da 

Requerida quanto a ausência do documento do veículo, pois a parte 

Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários, tais como: boletim de ocorrência (id. 20700062) que mostra 

os dados do veículo que sucedeu o acidente e histórico clínico (id. 

20700602), para a propositura da ação, demonstrando o nexo causal 

entre o fato e o acidente. Portanto, REJEITO a preliminar. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 20170592) e Prontuário médico (id. 20700602), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 26679500, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 26679500), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 
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diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente MARCOS ANTONIO CANDIDO FERREIRA a quantia 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 05/04/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021116-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021116-75.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, LUCAS DA SILVA SANTOS 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 08/04/2018 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura do punho e fratura de perna”. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, a 

designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, e que julgue 

procedente a presente ação, para condenar a Requerida a efetuar o 

pagamento do Seguro Obrigatório no montante a ser definido por Vossa 

Excelência, tendo como base os elementos de prova, perícia judicial e 

tabela em vigor, em razão da INVALIDEZ DA PARTE RECLAMANTE, 

acrescidos de juros legais de 1.0% (um por cento) ao mês a partir da data 

que tomou conhecimento do acidente qual seja do protocolo do processo 
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administrativo em 11.02.2019 afastando a sumula 426 do STJ, mais 

correção monetaria com o índice INPC, a partir da data em que entrou em 

vigor a medida provisória nº 340/2006 Ao final, requereu a condenação ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) de acordo 

com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. 

Despacho no id. 21503021, determinando a suspensão dos autos. 

Despacho inicial no id. 20200244. A Requerida apresentou contestação id. 

24174272 arguindo em preliminar a necessidade de alteração para a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa, a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez permanente e 

definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter 

sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a 

lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez, e ainda a 

improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de indenização por 

danos morais. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se 

ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o 

teto para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso 

de eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do 

STJ, a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da 

lesão. requereu que em caso de eventual condenação, a correção 

monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os 

juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 

do STJ. Juntada de carta de preposição e substabelecimento no id. 

25802242/25802248. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião 

da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26684949. A parte Requerente no id. 27945893, manifesta pela 

procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. Impugnação à 

contestação no id. 28125789. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico 

que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA 

DEMANDA. No que tange a preliminar, verifico que não assiste razão à 

alegação da Requerida quanto a ausência do documento do veículo, pois a 

parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários, tais como: boletim de ocorrência (id. 21437383) que mostra 

os dados do veículo que sucedeu o acidente e histórico clínico (id. 

21437384), para a propositura da ação, demonstrando o nexo causal 

entre o fato e o acidente. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de ocorrência (id. 20166470) e 

Prontuário médico (id. 20166479), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 26684949, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores e perda completa da 

mobilidade de um dos punhos o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 70% (setenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

26684949), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 

75% (setenta e cinco por cento) do membro inferior direito, repercussão 

moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) do membro inferior 

esquerdo e repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por 

cento) do punho direito, a indenização deve corresponder, portanto a 

quantia de R$ 14.343,75 (quatorze mil, trezentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Desse modo, a indenização decorrente de 

seguro obrigatório é devida em seu teto máximo, qual seja R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. 

Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das 

vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo 

maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de provas 

concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar 

que o documento juntado como forma de comprovação dessa prática é o 

mesmo que está sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo 

r. causídico e sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não 

vislumbro qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura 

venha ser realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de 

base para minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de 

seguro e acabam lesando o erário público. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 
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seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte Requerida 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente LUCAS DA SILVA SANTOS, a quantia de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 08/04/2018 (Súmula 

580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que 

fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010648-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1010648-86.2018.8.11.0041 VISTOS, A parte EXEQUENTE no id. 

30708256, manifestou concordância ao depósito efetuado no id.30705518 

pela parte Executada, como pagamento do valor da execução. Desta feita, 

nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Expeça-se ALVARÁ em 

favor da parte Exequente observando os dados bancários indicados 

Após, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057544-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. R. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS RODRIGUES DE BRITO OAB - 032.457.321-98 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1057544-56.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, WENDER GABRIEL RODRIGUES 

AMORIM, menor, neste ato representado por sua genitora THAIS 

RODRIGUES DE BRITO devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, também qualificada, alegando, 

em síntese, que em 14/03/2019 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, ocasionando “fratura no punho 

esquerdo, tornozelo esquerdo e demais lesões”. Discorre o Autor em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar o ônus processual, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da distribuição 

dinâmica do ônus da prova e que seja julgado procedente a presente 

demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), observando que a procedência total da presente 

será condicionada a realização de perícia médica (portanto a procedência 

total está condicionado ao grau da lesão aferida pelo médico perito), 

referente à indenização paga pelo Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotor (DPVAT), acrescidos de juros e 

correção monetária a partir do evento danoso. Requereu ao final, a 

condenação do Requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de acordo com o parágrafo 8º do art. 85 do CPC. Despacho 

inicial de id. 26843308. Petição de habilitação nos autos no id. 

28278118/28509977. A Requerida apresentou contestação id. 28606940, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de 

interesse de agir por entender necessária a finalização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu que sejam os Honorários 

Advocatícios arbitrados de acordo com o paragrafo 2 do art. 85 do CPC. 
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Juntada de documentos de declaração de autenticidade no id. 28698087. 

O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 28710277. A parte 

Autora no id. 28764642, manifesta concordância com o exposto laudo 

pericial. Impugnação à contestação corroborada id. 28778281. Intimada as 

partes (id. 28792053), a manifestarem acerca das provas que pretendem 

produzir, a parte Requerida no id. 29052080, pugnou pela realização de 

pericia judicial . Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente consigno que o caso comporta 

julgamento antecipado uma vez que os documentos trazidos aos autos 

são suficientes para o deslinde da causa, aplicando-se, portanto, o 

disposto no art. 355 e 370 do Código de Processo Civil, não havendo 

necessidade de produção de outras provas, notadamente a realização de 

nova perícia. DA PRELIMINAR - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Desta feita, REJEITO a preliminar Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o boletim de ocorrência (id. 26830527) e documentos medicos (id. 

26830540), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

28710277, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu a Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesões e órgãos e estruturas torácicas, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

28710277), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% 

(vinte e cinco por cento), a indenização deve corresponder, portanto a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 
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envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente WENDER GABRIEL RODRIGUES AMORIM, menor, 

neste ato representado por sua genitora THAIS RODRIGUES DE BRITO, a 

quantia R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente 

à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 14/03/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030691-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MACHADO GULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA OAB - MT20901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZACAO 

POR DANOS MORAIS e MATERIAIS PJE nº 1030691-78.2017.8.11.0041 (P) 

VISTOS, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR que JOANA MACHADO GULARTE move em desfavor de BANCO 

ITAU CONSIGNADO S/A – ITAU BMG alegando em síntese, que foi 

surpreendida com vários descontos de sua aposentadoria pelo Banco 

Requerido, sem, contudo, jamais ter contratado qualquer empréstimo 

naquela instituição. Discorre que tentou de todas as formas solucionar a 

questão administrativamente, contudo, não obtivera êxito, bem ainda que 

tal situação causou-lhe inúmeros dissabores e constrangimentos. Ao final, 

pede a procedência da ação, com a condenação do Banco Requerido ao 

pagamento de indenização pelos danos morais experimentados de forma 

injusta e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido no id. 10309568 e pela 

mesma decisão houve o deferimento do pedido liminar, determinando ao 

Banco requerido que SUSPENDA o desconto mensal referente ao contrato 

com parcelas mensais da folha de pagamento, até o julgamento final da 

lide. A parte Requerida apresentou contestação e juntou documentos no 

id. 12301802, arguindo em preliminar a inépcia da petição inicial por falta 

de comprovação legível do seu endereço. No mérito, defendeu em síntese 

a validade do contrato firmado entre as partes e a existência de inúmeros 

outros contratos em nome da Autora com a devida liberação financeira 

efetuada mediante ted para a conta nominal a ela no Banco Bradesco, 

razão pela qual não teria praticado qualquer conduta ilícita de modo a 

ensejar a reparação de danos de qualquer natureza. Obtempera a 

respeito da demora de quase 3 anos no ajuizamento da demanda após o 

primeiro desconto, pugnando ao final, pelo reconhecimento da prática de 

litigância de má-fé, o indeferimento da inversão do ônus da prova e a 

improcedência da lide. Réplica no id.12470735. Instadas a especificarem 

as provas a parte Requerida pugnou pela expedição de ofício ao Banco 

Bradesco a fim de confirmar os créditos disponibilizados na conta da parte 

Autora, enquanto a parte Requerente manifestou pela produção de prova 

pericial grafotécnica nos contratos. No id. 19301896 foi deferido os 

pedidos de produção de prova, sobrevindo no id.29556567/29556568 a 

juntada do ofício requisitado, e as partes foram intimadas para 

manifestação consoante se infere nos ids. 31091878 e 31242139. 

Designada perícia, as partes não apresentaram quesitos (id.20328206). 

Vieram conclusos. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Pretende a parte 

Requerente ser indenizada em decorrência dos descontos em seu holerite 

relativo a três empréstimos bancários do qual afirma não ter contratado. 

As preliminares já foram afastadas por ocasião do saneamento, razão 

pela qual, passo a análise do mérito. A relação jurídica havida entre as 

partes está amparada no Código de Defesa do Consumidor, de modo que 

ao caso em apreço incidem os artigos 2º e 3º, § 2º, ambos do CDC, 

aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços (art. 

14 do mesmo diploma legal). Trata-se, no caso, de relação de consumo 

stricto sensu, ficando bastante caracterizado o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Cumpre registrar que embora a parte Autora tenha 

postulado pela produção de prova pericial grafotécnica nos contratos 

juntados pelo Requerido, com a juntada da resposta do ofício expedido ao 

Banco Bradesco afirmando que não houveram movimentações bancárias 

na conta da parte Autora no período em que a instituição Requerida alega 

terem sido disponibilizado os numerários provenientes do empréstimo, 

entendo desnecessária a realização da referida perícia, pois tal 

circunstância, ao meu sentir já é o bastante para demonstrar a ausência 

de perfectibilização de qualquer contrato. Logo, inexistindo comprovação 

da regular contratação do empréstimo ou que a Autora tenha recebido 

algum valor em sua conta bancária, ou seja, não se desincumbindo a parte 

Requerida de seu ônus probatório, a declaração de inexigibilidade do 

débito é medida de rigor. Com relação à denominada culpa de terceiro, a 

matéria foi pacificada com a edição da Súmula n. 479 do C.STJ: “As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias”. Diante destas considerações, subsiste o 

dever de indenizar, ante a caracterização do dano moral. Em casos tais a 

Segunda Seção da Corte Superior, no julgamento do REsp Repetitivo n. 

1.199.782/PR, Relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, em 28/4/2011, 

DJe 12/9/2011, pacificou o entendimento de que as instituições financeiras 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros, consoante se colhe da ementa in verbis : 

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de 

conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 

utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre 

do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. 

Recurso especial provido." (REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 

12/9/2011.) Quanto à configuração do dano moral, é inegável que a parte 

autora, pessoa humilde, aposentada e de idade avançada, ao sofrer 

descontos indevidos de valores em seus proventos, sofreu 
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aborrecimentos que extrapolam os transtornos do dia a dia, violando a 

dignidade da pessoa humana, ante o comprometimento de sua 

subsistência, circunstância que, a meu ver, afeta bens jurídicos invioláveis 

e, por conseguinte, torna o acolhimento do pleito indenizatório medida a 

ser imposta. Com efeito, em relação ao montante indenizatório, inexistindo 

parâmetros legais para a fixação do valor do dano moral, o arbitramento 

deve ser feito com base nos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, bem como, na condição econômica das partes. Sobre a 

quantificação do dano moral, vale citar o entendimento de Rui Stoco, no 

sentido de que: “Para a composição do dano moral exige-se um nexo de 

coerência. Impõe esse nexo uma correção entre o que se pede e aquilo 

que se necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode 

efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de compensação do 

dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita 

com maior desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se de dano moral, nas 

hipóteses em que a lei não estabeleça os critérios de reparação, 

impõe-se, obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de 

sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de 

enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas 

também não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao 

ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, 

nem o console e contribua para a superação do agravo recebido” (Rui 

Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9ª ed., Revista dos 

Tribunais, p. 995). Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores 

descontados indevidamente, a previsão contida no art. 42, parágrafo 

único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido 

quanto a má-fé do credor. No caso, embora comprovado o desconto 

indevido e inobstante a fraude, nada consta nos autos que leve a crer que 

a instituição financeira tenha agido de má-fé, mas, sim, com mera 

negligência, razão pela qual deve ser realizada a repetição de indébito de 

forma simples. ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada e, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar a 

inexistência dos contatos de empréstimos nºs 544169838; 540045841; 

547969745, e, CONDENAR a parte Requerida, BANCO ITAU CONSIGNADO 

S/A – ITAU BMG, a restituir os valores descontados indevidamente da sua 

folha de pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, bem ainda ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais), à parte Requerente JOANA MACHADO GULARTE 

acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária a partir do arbitramento. Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do artigo 85 

do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023134-69.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, GERSON GRUGEU DE SOUZA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 15/04/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura de pé”. Discorre o Autor em sua inicial 

requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos 

de prova pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte 

reclamante, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a 

partir a data que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 

do STJ, mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do 

acidente. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela 

prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo 

mesmo códex. Despacho no id. 20587196, determinando a suspensão dos 

autos, ate que se ocorra o prazo do pedido administrativo. A parte Autora 

no id. 21525307, interpõe embargos de Declaração do despacho. Juntada 

de documento médico hospitalar pela parte Autora no id. 21989004 

Sentença de id. 22356418, acolhendo os embargos interpostos, e 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação e a citação da parte Requerida. Petição de habilitação nos 

autos no id. 25937755. O Autor foi submetido a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

26684958. A Requerida apresentou contestação id. 26830361 arguindo 

em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, e a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Impugnação à contestação no id. 

27946472. A parte Requerente no id. 27946485, manifesta pela 

procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 
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independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados a Declaração de ocorrência (id. 20520042) e 

Prontuário médico (id. 20519787), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 26684958, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e ou 

funcional completa de um dos pés o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do teto que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 26684958), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta 

e cinco por cento), a indenização deve corresponder, portanto a quantia 

de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 
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de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente GERSON GRUGEU DE SOUZA, a quantia de R$ 

5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 15/04/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033266-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO E NULIDADE DE FATURA DE 

ENERGIA ELÉTRICA C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA Processo nº 1033266-59.2017.8.11.0041 (h) 

VISTOS. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO E NULIDADE DE 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por CRESPANI & SUCOLOTTI 

LTDA - ME em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Afirma a Autora que há mais de 20 (vinte) anos trabalha no 

ramo de hotelaria e possui a Unidade Consumidora nº6/173819-4, com 

uma média de consumo de 3809kWh, que representa R$3.142,46 (três mil, 

cento e quarenta e dois reais com quarenta e seis centavos). No entanto, 

em setembro de 2017 a empresa apresentou uma conta de energia elétrica 

para a Autora no valor de R$ 8.194,92 (oito mil cento e noventa e quatro 

reais e noventa e dois centavos), com vencimento previsto para 

25/10/2017, como se esta tivesse consumido 10.280 Quilowatts-hora no 

mês de setembro. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada, para 

que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora nº 6/173819-4, e no mérito requer a revisão da 

conta de energia do mês de setembro/2017, reconhecendo que a Autora 

não deve a quantia de R$ 8.194,92 (oito mil cento e noventa e quatro reais 

e noventa e dois centavos), mas sim, R$ 3.142,43 (três mil cento e 

quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), declarando quitada a 

fatura de setembro de 2017 em virtude do depósito feito em Juízo. Decisão 

de ID. 10626998, deferindo a tutela de urgência, autorizando a 

consignação em pagamento do valor de R$ 3.142,43 (três mil cento e 

quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) e determinando que a 

Requerida se abstenha de suspender a prestação do serviço público 

concedido na Unidade Consumidora nº6/173819-4, em razão do não 

pagamento da fatura referente ao mês de setembro/2017, no valor de 

R$8.194,92 (oito mil, cento e noventa e quatro reais com noventa e dois 

centavos), vencida em 25/10/2017 (Id.10460175 pág.9), até o deslinde da 

ação. A Autora procedeu com o depósito judicial no ID. 10686384. 

Audiência de conciliação realizada no dia 29 de janeiro de 2018, a qual 

restou infrutífera (ID. 11519506). Contestação apresentada no ID. 

11721052, requerendo a improcedência dos pedidos, face a regularidade 

da cobrança efetuada pela concessionária. Impugnação à contestação de 

ID. 12157387, atacando pontualmente as alegações da Contestante, 

ratificando na integra os pedidos iniciais. Ato contínuo, as partes foram 

intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. Ocasião 

em que as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

15493562 e 15661148). Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inexistindo nos autos matéria de organização e regularização do 

feito, passo a análise do mérito, na forma do artigo 355, inciso I do Código 

de Processo Civil. De início esclareço que a relação existente entre as 

partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A 

autora é consumidora na medida em que é a destinatária final do produto 

objeto da ação, conforme art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois 

não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços (...). É objetiva, portanto, 

porquanto independe da existência de culpa. A responsabilidade, nestes 

casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo 

e nexo causal – já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo 

determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de 

forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma 

legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, 

parágrafo único, do CC. Cuida-se de ação proposta objetivando a 

declaração de inexigibilidade, da fatura com vencimento em 25/10/2017, no 

valor de R$ 8.194,92 (oito mil, cento e noventa e quatro reais com noventa 

e dois centavos). A Requerida por sua vez, aduz que no mês de agosto 

de 2017 não foi possível aos funcionários da empresa procederem à 

leitura correta do equipamento, porque o aparelho apresentava um 

impedimento, de maneira que a cobrança do mês em questão se deu pela 

média de consumo dos meses anteriores, chamado de “ACERTO DE 

LEITURA”. Com efeito, caberia à fornecedora de serviço de energia 

elétrica demonstrar a regularidade da cobrança perpetrada, através da 

verificação e realização de perícia no medidor de consumo instalado no 

estabelecimento comercial da autora, o que não foi realizado. Ocorre que, 

no caso dos autos, é possível verificar que a fatura relativa ao mês de 

setembro/2017 superou consideravelmente a media mensal dos últimos 

três ciclos de faturamento da Autora, se aplicarmos adequadamente a 

disposição regulamentar emitida pela ANEEL. Isto porque, no ID. 11721068 

– pág. 1, está anexado o Histórico de contas da Autora dos meses de 

novembro/2016 a junho/2017, que totalizam o consumo de 32.420 kWh, e 

uma média de 4.052,5 kWh, ou seja, inferior ao consumo reclamado 

anexado no ID. 10460175 – pág. 9 de 10.280kWh, o que evidencia a 

procedência do pedido revisional da Autora. Relevante notar que o 

consumo de energia mais que dobrou, sem que houvesse justificativa 

razoável para tanto. Em vista da impossibilidade de averiguar qual teria 

sido o real consumo da autora no período impugnado, de rigor a utilização 

desta média como critério de cobrança dos serviços prestados, de modo a 
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preservar o direito da ré de receber a devida contraprestação. Sendo 

assim, a presente ação comporta procedência, para que sejam declarados 

inexigíveis os valores apontados pela autora na inicial como excessivos. 

Destarte, impõe-se a revisão da fatura relativa ao mês de setembro/2017 

na forma pleiteada na exordial, para o fim de que seja emitida nova fatura 

com a média regular de consumo da Autora, exatamente nos termos 

definidos pelo artigo 113, inciso I da ANEEL. Saliento que a procedência do 

pedido revisional, além de se fundar do descumprimento do regulamento 

da ANEEL, restou instalada pela violação do direito a informação previsto 

no artigo 6º, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, porquanto 

extrai-se das faturas que resultaram da média consumo através da média 

dos últimos três ciclos, que inexiste qualquer informação adequada e clara 

da forma com que foi aplicado o faturamento naquele respectivo mês. 

Neste ponto, ressalto que, dentre as faturas utilizadas para a apuração da 

media e faturamento dos consumos reclamados, encontram-se meses em 

que o consumo foi extraído pela média, segundo narra a própria Requerida 

em sua contestação, o que denota que a unidade consumidora da Autora 

já vem sofrendo com leituras irregulares que fragilizam a relação de 

consumo e ofendem a segurança jurídica do serviço prestado pela 

Requerida. Impondo-se à Ré a obrigação de regularizar o faturamento da 

unidade consumidora da Autora, a fim de preservar a prestação adequada 

e eficaz do serviço público (artigo 6º, inciso X do CDC). O presente 

entendimento contempla a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal 

de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECOMPOSIÇÃO DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – CÁLCULO QUE NÃO CONDIZ COM A MÉDIA DOS 

ÚLTIMOS 12 MESES – NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA 

FATURA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO POR DÍVIDA PRETÉRITA – 

IMPOSSIBILIDADE – CORTE INJUSTIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO 

(IN RE IPSA) – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PADRÕES 

DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a empresa não demonstra que 

houve o efetivo uso da energia elétrica, fazendo cobrança com base em 

consumo fictício, impõe-se a readequação segundo a média de consumo. 

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da 

ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento 

de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de 

consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigos não pagos. (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG). O dano 

moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é “in re ipsa”, sendo 

desnecessária prova do prejuízo dele advindo. (Ap 33378/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/07/2017, Publicado no DJE 11/07/2017) ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora CRESPANI & 

SUCOLOTTI LTDA - ME para fim de, confirmar a tutela concedida no ID. 

10626998, e CONDENAR a Requerida CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO ENERGISA na seguinte obrigação de 

fazer: a) REVISAR a fatura relativa ao mês de setembro/2017 da Unidade 

Consumidora nº 6/173819-4, no prazo de 15 (quinze) dias, aplicando 

adequadamente o artigo 113, inciso I da Resolução nº414/2010 da ANEEL, 

com o faturamento do consumo da Autora segundo a média obtida dos 

últimos 03 (três) ciclos imediatamente anteriores ao ciclo vigente, devendo 

ter o consumo médio de 4.052,5 kWh, declarando, efetivamente, os 

valores devidos e compensando-se com os valores consignados em juízo. 

b) REGULARIZAR a leitura da unidade consumidora da Autora (nº 

6/173819-4) nos termos estabelecidos no §8º do artigo 113, da Resolução 

nº414/2010 da ANEEL, no prazo de 15 (quinze) dias. CONDENO, por fim, a 

Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais que fixo em 20 % (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, 

arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037212-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1037212-05.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA NEUCIMAR 

RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela parte autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). No caso da parte autora ter informado seu 

desinteresse na composição consensual e havendo, também, 

manifestação de desinteresse da parte requerida, desde que no prazo de 

10 (dez) dias da data designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, 

CPC), certifique-se o cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o 

transcurso do prazo para apresentação de defesa. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da 

parte requerida com a antecedência necessária para a realização da 

audiência de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o 

agendamento de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para 

tanto, por se tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031249-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA MARTINS LIMA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que as partes saíram 

intimadas em audiência conforme ID. 25454704, porém a parte requerida 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação no processo. Nada mais. 

Márcia Eliza Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024789-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO DE SENA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 383 de 799



 

CERTIDÃO DE DECURSO PRAZO Certifico que as partes saíram intimadas 

da audiência ID.27106747, porém a parte autora deixou transcorrer o 

prazo para manifestação no processo. Certifico ainda, que o polo ativo foi 

intimado no ID.27283805, porém deixou transcorrer o prazo para 

manifestação no processo. Nada mais. Márcia Eliza Ribeiro da Costa 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002769-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN ALMEIDA LAZZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002769-57.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054981-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1054981-89.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055712-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULICLEITON DE AMORIM GODOY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1055712-85.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054637-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA GONCALVES COMBY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1054637-11.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054861-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI PARTICHELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1054861-46.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054961-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIO ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1054961-98.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055063-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR MENDES LOURENA MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1055063-23.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055918-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIANE FERREIRA LIMA OAB - 000.084.581-70 (REPRESENTANTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1055918-02.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054632-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1054632-86.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1056612-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON ANDRETTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1056612-68.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055720-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1055720-62.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051700-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1051700-28.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055172-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA BARBOSA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

J. V. S. D. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1055172-37.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036595-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA MAGALHAES LEQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036595-45.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024669-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SOARES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036595-45.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039834-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039834-57.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039632-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID HOUSTON ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1039632-80.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023891-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINEI ANTONIO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023891-97.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058154-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MOURA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1058154-24.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação à parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040386-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1040386-85.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

demonstrou que tentou protocolar pedido administrativo de pagamento do 

seguro DPVAT, não obtendo êxito, demonstrando, neste quadro 

processual, o interesse na prestação jurisdicional. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 22/11/2019 às 09:00 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 24 de setembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 
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Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Junho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.06.2018, às 16:57. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1017443-40.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Esta ação 

foi distribuída por dependência aos autos nº 30995-65.2015.8.11.0041, em 

trâmite na Nona Vara Cível, no entanto, foi equivocadamente distribuída a 

esta Oitava Vara Cível. Esse fato impõe o reconhecimento da 

incompetência deste juízo para apreciar e julgar a presente ação. Assim, 

declaro de ofício a incompetência deste juízo para processar e julgar o 

feito, declinando da competência em favor à Nona Vara Cível da Comarca 

de Cuiabá. Com fundamento no artigo 64, § 1º, do CPC, encaminhem-se os 

autos para ser redistribuída a Nona Vara Cível da Comarca da Capital. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá/MT, 22 de abril 

de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026955-81.2019.8.11.0041 Decisão Trata-se de 

ação de indenização por danos morais, por abuso de direito, com 

declaratória de inexistência de débito e pedido de tutela antecipada de 

urgência e evidência proposta por Berenice Eduarda de Amorim em 

desfavor do Banco Pan S/A, todos qualificados nos autos. Afirma que 

usufruiu do cartão durante anos, exercendo exemplarmente suas 

funções, sem que houvesse qualquer ocorrência que desabonasse sua 

conduta perante o meio social em que convive. Aduz que o banco réu 

começou a descontar indevidamente em sua folha salarial, sem que 

houvesse deduções nas faturas, que se amontoavam, demonstrando 

assim um verdadeiro abuso, passivo de suspensão, pois os valores 

descontados não condizem com a realidade. Alega que em razão do ônus 

pecuniário teve que socorrer a empréstimos junto a várias instituição 

financeira, ocorrendo assim o seu endividamento. Sustenta que os valores 

vem sendo descontados da sua folha salarial desde do ano de 2010, 

acreditando que nestas parcelas estariam incluso os juros e valor de 

amortização da dívida. Assevera que desde do mês de setembro de 2012 

o réu desconta de sua aposentadoria, sem deduzir a dívida que a mesma 
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possui. Argumenta que durante um grande período de tempo, os 

descontos foram se postergando, com o valor da suposta parcecela 

aumentando com o decorrer do tempo, e que percebeu somente esses 

aumentos recentemente. Informa que buscou guarida perante o PROCON, 

Delegacia do Consumidor e Juizado Criminal, sem que nada tenha sido 

resolvido, bem como ingressou com duas ações cíveis, extintas sem 

resolução de mérito. E que ainda, notificou a parte ré para se abster de 

continuar com os descontos em folha, solicitando que enviasse boletos de 

pagamento com data de vencimento, uma vez que lhe foi facultado o 

desconto em folha, sendo este não autorizado. Irresignada, propôs esta 

nova demanda para obter a concessão de liminar para determinar a 

suspensão dos descontos em folha relativos ao contrato contraído com os 

réu. Ao final, requer seja julgado procedente a presente demanda para 

declarar inexistente o débito referente a fatura do cartão de crédito, bem 

na condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Requer a 

inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. É o necessário. Decido. Extrai-se dos autos 

que a autora requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

porém juntou comprovante de recolhimentos de custas e taxa judiciais no 

ID 21074792. Pois bem! A pretensão almejada pela autora diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter 

antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Nota-se que os requisitos são cumulativos, sendo que a presença de um 

não elide a necessidade de demonstração do outro. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida 

antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Considerando que 

a Agravante possui outros apontamentos nos cadastros de proteção ao 

crédito que são originários de credores diversos, inexiste perigo da 

demora de modo a possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de 

urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) 

In casu, a autora reconhece a dívida que está ensejando os descontos 

mensais diretamente de sua folha de pagamento, porém aduz que não 

autorizou tais descontos, já que lhe era facultativo. Não obstante as 

alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a 

existência dos requisitos necessários para a concessão da LIMINAR, haja 

vista que na exordial, a parte em nenhum momento nega a utilização do 

seu cartão, apenas contestando que não foi autorizado o desconto em 

folha de pagamento, de forma que não se evidencia a urgência. Nota-se 

que o fato incontroverso consiste na irregularidade da da cobrança. 

Portanto, há que se aguardar o término da instrução processual, sem se 

poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, e 

dilação probatória. Logo, nesta análise de cognição sumária falta 

comprovação de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim, embora haja demonstração de que o 

réu está fazendo descontos mensais da folha de pagamento da autora, 

considerando que os requisitos autorizativos da tutela provisória de 

urgência são cumulativos, não há como este Juízo deferir o pleito liminar. 

Posto isto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Considerando 

a hipossuficiência da autora em relação ao réu, o qual detém os contratos 

formalizados com seus clientes, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova (artigo 6º, inciso VIII, CDC). Assim, caberá ao réu comprovar a 

relação jurídica com a autora que fundamenta os descontos realizados. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar data para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da (o) ré (u) para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com 

termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da 

peça contestatória acarretará na revelia da partes rés, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cumpra-se com urgência pelo Oficial de Justiça 

Plantonista Intime-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021720-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEITON MAIKE SLUSARSKI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Cleiton Maike Slusarski contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 29/06/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva e falta de interesse processual por negativa de 

pagamento na via administrativa. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido. Audiência de conciliação, oportunidade em que foi realizada 

avaliação médica e apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 29/06/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – 

GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, 

eis que qualquer seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, nos termos do artigo 7º da 

Lei 6.194/74. 2. O conjunto probatório encartado ao feito demonstra de 

forma inequívoca que os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, 

portanto, fazem jus a indenização securitária. 3. Restando comprovado a 

morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do 

seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento 

de 100% do valor da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 
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1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Falta de 

interesse de agir – negativa administrativa Conquanto tenha sido negado o 

pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão 

do autor carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, 

isso porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou a negativa. Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo pericial. Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional do cotovelo o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno 

ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1030677-26.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Rodrigo dos Santos 

Gonçalves Cintra contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

02/02/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. 

Realização de avaliação médica (ID n. 25449243) sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/02/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, a ficha de atendimento médico 

e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do tornozelo o percentual incidente é de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (02/02/2019). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 
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CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031249-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEISA MARTINS LIMA RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Geisa Martins Lima Rodrigues contra Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e 

danos morais Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 19/06/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva; adequação do valor da 

causa; inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; e 

falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de conciliação, 

oportunidade em que foi realizada avaliação médica e apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/06/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - 

INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS 

HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO 

INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer seguradora que 

opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O conjunto 

probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que os 

genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Adequação 

do valor da causa. Rejeito de plano a preliminar ventilada, uma vez que o 

valor da causa apontado na inicial se mostra adequado, mormente por não 

ser possível quantificar com exatidão qual será o valor da indenização 

securitária. III – Inépcia da inicial – ausência de documentos 

indispensáveis. Diferente do alegado pela ré, denota-se da inicial que a 

parte autora trouxe todos os documentos necessários para o desate da 

questão (boletim de ocorrência, documentos pessoais, comprovante de 

residência, etc), razão pela qual afasto a preliminar. IV - Carência da ação 

– ausência de pedido administrativo Sem delongas rejeito a preliminar 

aventada, pois o protocolo do pedido administrativo foi colacionado junto a 

inicial, cumprindo os requisitos exigidos. Nesse sentido: EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO 

JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE 

RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA 

– PEDIDO SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – 

DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o 

recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser 

admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como 

válido o protocolo administrativo , estando satisfeito o interesse de agir, já 

que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte 

pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 

1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, 

Publicado no DJE 15/10/2018)” (N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) V – Mérito Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do tornozelo o percentual incidente é de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038730-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALTAIR JONATHAN CORREIA GARCIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Altair Jonathan Correia Garcia contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 22/05/2019, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva; adequação do valor da 

causa; inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; e 

falta de interesse processual por pendência de documentos na via 

administrativa. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais 

por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Audiência de 

conciliação, oportunidade em que foi realizada avaliação médica e 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 22/05/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA 

- REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – GENITORES DO DE CUJUS 

ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – 

PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, eis que qualquer 

seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser acionada para pagar o 

valor da indenização, nos termos do artigo 7º da Lei 6.194/74. 2. O 

conjunto probatório encartado ao feito demonstra de forma inequívoca que 

os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, portanto, fazem jus a 

indenização securitária. 3. Restando comprovado a morte do segurado em 

acidente automobilístico, é devida a indenização do seguro DPVAT nos 

termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento de 100% do valor 

da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Adequação 

do valor da causa. Rejeito de plano a preliminar ventilada, uma vez que o 

valor da causa apontado na inicial se mostra adequado, mormente por não 

ser possível quantificar com exatidão qual será o valor da indenização 

securitária. III – Inépcia da inicial – ausência de documentos 

indispensáveis. Diferente do alegado pela ré, denota-se da inicial que a 

parte autora trouxe todos os documentos necessários para o desate da 

questão (boletim de ocorrência, documentos pessoais, comprovante de 

residência, etc), razão pela qual afasto a preliminar. IV- Carência da ação 

– pedido administrativo pendente Sem delongas rejeito a preliminar 

aventada, pois conforme informado pelo autor, diversos pedidos 

administrativos ficam à mercê de diversas documentações exigidas pela 

ré, tornando burocrático os trâmites e com vasto período de tempo, 

impossibilitando o recebimento da indenização securitária. Nesse sentido: 

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO 

JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE 

RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA 

– PEDIDO SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – 

DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o 

recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, deve ser 

admitido o meio encontrado pelo beneficiário (via AR) e reconhecido como 

válido o protocolo administrativo , estando satisfeito o interesse de agir, já 

que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte 

pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 

1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, 

Publicado no DJE 15/10/2018)” (N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) V – Mérito Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do ombro o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% 

(vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023627-46.2019.8.11.0041
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WILSON JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023627-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON JOSE DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por 
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Wilson José de Souza contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 02/11/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva; adequação do valor da causa; inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis; e falta de interesse processual 

por pendência de documentos na via administrativa. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Audiência de conciliação, oportunidade 

em que foi realizada avaliação médica e apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/11/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – 

GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, 

eis que qualquer seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, nos termos do artigo 7º da 

Lei 6.194/74. 2. O conjunto probatório encartado ao feito demonstra de 

forma inequívoca que os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, 

portanto, fazem jus a indenização securitária. 3. Restando comprovado a 

morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do 

seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento 

de 100% do valor da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II- Ausência de 

procuração; Rejeito de plano a preliminar, pois a inicial veio acompanhada 

da procuração. III – Carência da ação – ausência de pedido administrativo 

Sem delongas rejeito a preliminar aventada, pois o protocolo do pedido 

administrativo foi colacionado junto a inicial, cumprindo os requisitos 

exigidos. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM DOCUMENTOS – INÉRCIA – 

DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA JUNTADA DE CÓPIA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O INDEFERIMENTO OU O 

DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – INADMISSIBILIDADE – 

DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO SEQUER 

PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição 

essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma 

– AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) IV – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do ombro o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir 

da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030288-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030288-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE LUCAS COSTA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Jose Lucas Costa Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Aduz a parte autora que foi vítima de acidente de trânsito, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, falta de interesse de 

agir e ausência de laudo do IML, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Impugnação à contestação juntada no 

ID. 12181871. Conforme determinado pelo juízo no ID 10232683, foi 

realizada perícia médica (ID 14381975), sendo apresentado laudo, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 
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OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Diante do princípio constitucional de livre acesso 

ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das 

vias administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do 

IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, 

pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre 

os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de pericia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. IV – Da carência de ação por não 

apresentação do Boletim de Ocorrência No que tange à preliminar arguida 

referente à não apresentação do Boletim de Ocorrência pela parte autora, 

tenho que a ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar 

o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, 

afasto a preliminar supra. Passo à análise do mérito. V - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntadas fichas de atendimento médico no ID.10077168. Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho direito é de 10% (dez por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 

de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor da condenação, na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024789-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO DE SENA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1024789-76.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Dércio de Sena e Silva 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/03/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 27106747) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 26/03/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 
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seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, a ficha de atendimento 

ambulatorial e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do punho o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (26/03/2017). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029574-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE COSTA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029574-81.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IGOR HENRIQUE COSTA REIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Igor Henrique Costa Reis contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 11/11/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir – regulação pendente e 

boletim de ocorrência sem validade. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido. Audiência de conciliação, oportunidade em que foi realizada 

avaliação médica e apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 11/11/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – 

GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, 

eis que qualquer seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, nos termos do artigo 7º da 

Lei 6.194/74. 2. O conjunto probatório encartado ao feito demonstra de 

forma inequívoca que os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, 

portanto, fazem jus a indenização securitária. 3. Restando comprovado a 

morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do 

seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento 

de 100% do valor da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Carência da 

ação – pedido administrativo pendente; Sem delongas rejeito a preliminar 

aventada, pois conforme informado pelo autor, os pedidos administrativos 

ficam à mercê de diversas documentações exigidas pela ré, tornando 

burocrático os trâmites e com vasto período de tempo, impossibilitando o 

recebimento da indenização securitária. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM 

DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA 

JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O 

INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – 

INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO 

SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ 

– 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) III - 

Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à 

preliminar arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência 

acostado nos autos, temos que como todo e qualquer documento público, 

o boletim goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, 

compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova 

cabal, e não o fazendo, não há falar em invalidade do referido documento. 

A ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa 

vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar. IV - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo pericial. Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 
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convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional da mão o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno 

ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040272-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANESSA DO LAGO BATISTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Vanessa do Lago Batista contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 23/05/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de 

ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir – regulação pendente e 

boletim de ocorrência sem validade. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido. Audiência de conciliação, oportunidade em que foi realizada 

avaliação médica e apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 23/05/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE 

ILEGITMIDADE PASSIVA - REJEITADA - INDENIZAÇÃO POR MORTE – 

GENITORES DO DE CUJUS ÚNICOS HERDEIROS - INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA DEVIDA – PAGAMENTO INTEGRAL - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, 

eis que qualquer seguradora que opere no sistema DPVAT pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, nos termos do artigo 7º da 

Lei 6.194/74. 2. O conjunto probatório encartado ao feito demonstra de 

forma inequívoca que os genitores do de cujus são seus únicos herdeiros, 

portanto, fazem jus a indenização securitária. 3. Restando comprovado a 

morte do segurado em acidente automobilístico, é devida a indenização do 

seguro DPVAT nos termos da Lei nº 11.945/2009, que prevê o pagamento 

de 100% do valor da indenização. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 

1001182-07.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2019, Publicado no 

DJE 28/05/2019) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Carência da 

ação – pedido administrativo pendente; Sem delongas rejeito a preliminar 

aventada, pois conforme informado pelo autor, os pedidos administrativos 

ficam à mercê de diversas documentações exigidas pela ré, tornando 

burocrático os trâmites e com vasto período de tempo, impossibilitando o 

recebimento da indenização securitária. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM 

DOCUMENTOS – INÉRCIA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA 

JUNTADA DE CÓPIA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM O 

INDEFERIMENTO OU O DECURSO DO PRAZO DE RESPOSTA – 

INADMISSIBILIDADE – DIFICULDADE EM PRODUZIR A PROVA – PEDIDO 

SEQUER PROTOCOLIZADO - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, § 2º DA LEI N. 6.194/74 - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ 

– 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se 

recusa em receber o pedido, deve ser admitido o meio encontrado pelo 

beneficiário (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo 

, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de 

dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização 

devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – 

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)” 

(N.U 1013150-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) III - 

Carência de Ação – Boletim de Ocorrência sem validade No que tange à 

preliminar arguida referente a não validade do Boletim de Ocorrência 

acostado nos autos, temos que como todo e qualquer documento público, 

o boletim goza de presunção de veracidade e legitimidade. Destarte, 

compete à parte requerida desconstituir tal presunção, mediante prova 

cabal, e não o fazendo, não há falar em invalidade do referido documento. 

A ficha de atendimento médico, que relata ter sido determinada pessoa 

vítima de acidente de trânsito, é documento suficiente a comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Desta forma, afasto a 

preliminar. IV - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso e o laudo pericial. Certo o direito 

a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional do joelho o percentual 
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incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno 

ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção
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Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1017855-39.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Alessandro Miguel de 

Oliveira contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

05/06/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido, inadimplência no que se refere ao pagamento do seguro 

DPVAT e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização 

de avaliação médica (ID n. 16179378), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 05/06/2018. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. No que tange à alegação de ausência de requisitos 

autorizadores do recebimento do valor referente ao seguro DPVAT, esta 

não merece prosperar, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já 

sumulou que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, 

conforme dispõe a Súmula 257 do STJ. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso, ficha 

médica e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores o percentual 

incidente é de 70% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. No que tange aos alegados danos 

morais sofridos pelo autor ante a não prestação de atendimento pela parte 

ré, tenho que não merece prosperar, visto que se trata de mero 

aborrecimento não indenizável. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (05/06/2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016854-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENER GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1016854-82.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Brener Gomes Pereira 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30/01/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 24379634) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/01/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o boletim de atendimento 

médico e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do joelho o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (30/01/2016). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002204-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MORAES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1002204-30.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Maria Moraes Souza 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/08/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 22097659) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 22/08/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 398 de 799



do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o boletim de atendimento 

médico e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do joelho o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Ademais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do ombro o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Tendo em vista que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(22/08/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040386-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1040386-85.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Roneilson Aparecido 

da Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12/06/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. Realização de 

avaliação médica (ID 26390531), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. A parte requerida apresentou 

contestação arguindo preliminar de alteração do polo passivo, da falta de 

interesse de agir, inépcia da inicial por ausência de documento 

indispensável que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Impugnação à contestação juntada no ID 26867623. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 12/06/2019. Passo a análise da preliminar suscitada. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder 

Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina 

aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por 

carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Inépcia da inicial – ausência de 

documentos indispensáveis ao processamento da demanda No que tange 

à preliminar arguida referente a ausência da identificação do veículo, não 

merece prosperar haja vista a Súmula 257 do STJ, já ter pacificado a 

matéria, conforme podemos observar na jurisprudência abaixo: 53545700 

- APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT NÃO 

PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO 

DA SÚMULA Nº 257 STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O 

pagamento da indenização do seguro DPVAT decorre da imposição 

estabelecida em Lei, que tem a finalidade precípua de auxiliar as pessoas 

envolvidas em acidentes de trânsito por veículo identificado ou não com 

seguradora, independente da identificação e do pagamento do seguro, 

conforme Súmula nº 257 do STJ. 2. O fato da vítima ser o proprietário do 

veículo não inviabiliza o pagamento da indenização, consoante se infere 

dos precedentes deste Tribunal de Justiça. (TJMS; AC 

0810035-12.2019.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini 

Pimentel; DJMS 26/03/2020; Pág. 105) Razão pela qual, afasto também a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 23906276) e o laudo pericial (ID 26390531). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 
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Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de lesão da ESTRUTURA ABDOMINAL o percentual incidente 

é de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima sua 

estrutura torácica é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá 

ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), encontra-se o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve 

ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (12/06/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de abril de 2020 Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014134-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONALDO BENTES DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Ronaldo 

Bentes de Souza, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do 

Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que em 

01/10/2017 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação, 

pugnando pela alteração do polo passivo. Aponta que não foi 

demonstrada a juntada de documentos indispensáveis no pedido 

administrativo; a ausência de pedido administrativo, destaca a 

apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro. No 

mérito, aponta diferença de assinaturas do autor, a juntada de boletim de 

ocorrência com declaração particular, pugna pela improcedência do pleito 

autoral. A audiência de conciliação restou frustrada (ID 15102296). Laudo 

pericial (ID 15102296). Impugnação a contestação (ID 16059191). As 

partes manifestaram acerca do laudo pericial (ID 15302788 e 15389792). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 01/10/2017. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Do 

pedido de alteração do polo passivo Com relação a preliminar de alteração 

do polo passivo para Seguradora Líder S/A, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES 

CIVEIS. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. 

HONORÁRIOS 1. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. Caso em que estando no polo 

passivo a autora e sendo a ré responsável também pelo pagamento do 

seguro a época do sinistro, não há falar em substituição do polo passivo. 

2. Prova pericial que reconhece que as lesões decorreram ou se 

agravaram em razão do acidente. Nexo causal suficientemente 

demonstrado. 3. O egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos 

e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da 

atualização monetária nas indenizações do seguro DPVAT, determinando 

a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência 

da Súmula 580, do STJ. 4. Ônus sucumbenciais – decaimento proporcional 

mantida a distribuição definida na sentença. Majoração da verba honorária 

devida ao patrono do autor, e fixação com base no § 8 do art. 85 do CPC, 

de molde a remunerar com dignidade o profissional. PRELIMINAR 

DESACOLHIDA, APELO DO AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. 

(Apelação Cível, Nº 70081228090, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019) 

Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e ausência 

de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas e da não comprovação da entrega dos 

documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Da ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo Em que pese o 

comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só 

não torna o processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a 

pessoa não possua comprovante de endereço em seu nome, mormente 

por ser locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo 

nada que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – Do mérito. De início, 

tem-se que a ré apontou divergência entre as assinaturas do autor 

apostas na procuração e no documento de identidade. Contudo, 

verifica-se que o RG foi expedido no ano de 2010, enquanto a procuração 

data de 2018, portanto, mais de 08 anos as separam. Para além disso, 

idêntica a assinatura da parte no instrumento de mandato e na avaliação 

médico. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada se enquadra nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

estão aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 13353891) e laudo pericial. Conquanto alegue a ré que o 

boletim de ocorrência carreados aos autos tenha sido confeccionado por 

declaração particular, o boletim de atendimento do Pronto Socorro de 

Várzea Grande (ID 13353871) corrobora as informações prestadas à 

autoridade policial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Tem-se 

que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência 

de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda completa da 

mobilidade de um dos JOELHO o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 
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e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em joelho 

esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(01/10/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000956-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON GOMES PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Robson Gomes Pereira, em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que 

em 14/05/2016 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação, 

pugnando pela alteração do polo passivo. Arguiu a incompetência do foro 

e a ausência de pedido administrativo. No mérito, pugna pela 

improcedência do pleito autoral, por ausência de demonstração de 

invalidez permanente. A audiência de conciliação restou frustrada (ID 

6767150). Laudo pericial (ID 16767150). Impugnação a contestação (ID 

16059191). As partes manifestaram acerca do laudo pericial (ID 13419816 

e 13672686). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 14/05/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do polo passivo Com 

relação a preliminar de alteração do polo passivo para Seguradora Líder 

S/A, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRADUAÇÃO. 

NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A presença da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

Caso em que estando no polo passivo a autora e sendo a ré responsável 

também pelo pagamento do seguro a época do sinistro, não há falar em 

substituição do polo passivo. 2. Prova pericial que reconhece que as 

lesões decorreram ou se agravaram em razão do acidente. Nexo causal 

suficientemente demonstrado. 3. O egrégio STJ, com base na Lei dos 

Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, 

pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 

1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 4. Ônus sucumbenciais 

– decaimento proporcional mantida a distribuição definida na sentença. 

Majoração da verba honorária devida ao patrono do autor, e fixação com 

base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar com dignidade o 

profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO AUTOR PROVIDO E 

DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 70081228090, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 

29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas e da não comprovação da entrega 

dos documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III – - Da falta de pressuposto de constituição 

e desenvolvimento válido e regular do processo – comprovante em nome 

de terceiro Em que pese o comprovante de endereço esteja em nome de 

terceiro, esse fato por si só não torna o processo inválido ou irregular, 

porquanto é comum que a pessoa não possua comprovante de endereço 

em seu nome, mormente por ser locatário ou residir com algum familiar, de 

modo que, não havendo nada que prove ao contrário, o documento jungido 

aos autos referente ao domicílio do requerente goza de veracidade. 

Ademais, a Súmula 540, do STJ dispõe: Na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros de seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Assim, tendo 

em vista que há sucursal da ré em Cuiabá/MT, a ação pode ser intentada 

nesta Comarca. Por esses motivos, afasto a preliminar ventilada. Passo a 

análise do mérito. IV – Do mérito. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada se enquadra nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 4615152) e laudo pericial. 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante 

a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o 

grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Tem-se que o valor estipulado em 

lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, 

é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da 

Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 

19 de dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda de visão de um dos OLHOS o 

percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em olho direito é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de – R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (14/05/2016). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031905-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIANA VERISSIMO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Marciana Verissimo da Silva representando Pedro Herick da 

Silva Costa, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em 

que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro 

Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que em 11/04/2017 sofreu 

um acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, fazendo jus 

ao pleito indenizatório. Informa que formulou pedido administrativo, mas 

não recebeu qualquer resposta. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação, pugnando pela alteração do polo 

passivo. Aponta que não foi demonstrada a juntada de documentos 

indispensáveis no pedido administrativo; a ausência de pedido 

administrativo e a inexistência de pressuposto processual, face a 

inexistência de assinatura do menor relativamente incapaz na procuração. 

No mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral, por insuficiência 

probatória do registro de ocorrência e inexistência de prova de invalidez. 

A audiência de conciliação restou frustrada (ID 12387208). Laudo pericial 

(ID 12387208). As partes manifestaram-se acerca do laudo (ID 14579223 

e 12576864). Impugnação a contestação (ID 12828094). Na petição de ID 

19554313 foi juntado aos autos procuração assinada pelo autor, com 

pedido de alteração do polo ativo, em razão de ter o mesmo atingido a 

maioridade. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 11/04/2017 Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I – Do pedido de alteração do polo passivo Com relação a 

preliminar de alteração do polo passivo para Seguradora Líder S/A, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRADUAÇÃO. 

NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A presença da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

Caso em que estando no polo passivo a autora e sendo a ré responsável 

também pelo pagamento do seguro a época do sinistro, não há falar em 

substituição do polo passivo. 2. Prova pericial que reconhece que as 

lesões decorreram ou se agravaram em razão do acidente. Nexo causal 

suficientemente demonstrado. 3. O egrégio STJ, com base na Lei dos 

Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, 

pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 

1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 4. Ônus sucumbenciais 

– decaimento proporcional mantida a distribuição definida na sentença. 

Majoração da verba honorária devida ao patrono do autor, e fixação com 

base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar com dignidade o 

profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO AUTOR PROVIDO E 

DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 70081228090, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 

29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas e da não comprovação da entrega 

dos documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência de pressuposto processual 

Arguiu a ré ausência de pressuposto processual, eis que sendo o autor 

menor de idade e ausente a assinatura do assistido na procuração, a 

outorga de poderes deve se dar por instrumento público. Contudo, tem-se 

que superada tal insurgência, ante a juntada de procuração do autor, 

maior de idade, no ID 19554314. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. 

Passo a análise do mérito. IV– Do mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada se enquadra nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 10285068) e o laudo pericial. Conquanto alegue a ré que o boletim de 

ocorrência carreados aos autos tenha sido confeccionado por declaração 

particular, a ficha de atendimento médico e o laudo da Prefeitura de Cuiabá 

(ID 10285069) corroboram as informações prestadas à autoridade policial. 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante 

a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o 

grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3°, 4°, 5° e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou 

funcional de MEMBROS SUPERIOR o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Já no caso de lesão em PÉ o percentual 

incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização 

– R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) , que resulta a quantia de – 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima no membro superior direito é de 75% (setenta e cinco por cento) , 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Em relação à lesão 

do pé esquerdo, o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a é de 25% (vinte e cinco por cento) cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 1.087,50 (um mil 

e oitenta e sete reais). Somando-se o valor de cada segmento corporal, 

obtém-se o montante de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.775,00 (oito mil, 

setecentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(11/04/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Determino a 

alteração do polo ativo, uma vez que o representado (Pedro Herick da 

Silva Costa) atingiu a maioridade e procedeu a regularização da 

representação processual (ID 19554313). Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034414-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROMILDO CARNIELLI VITORINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Romildo Carnielli Vitorino, em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que 

em 30/08/2017 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório. Informa que formulou 

pedido administrativo, mas não recebeu qualquer resposta. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação, 

pugnando pela alteração do polo passivo. Aponta que não foi 

demonstrada a juntada de documentos indispensáveis no pedido 

administrativo e a ausência de pedido administrativo. No mérito, pugna pela 

improcedência do pleito autoral, devido à ausência de cobertura, pelo 

veículo não estar “em trânsito”, por insuficiência probatória do registro de 

ocorrência e inexistência de prova de invalidez. A audiência de 

conciliação restou frustrada (ID 12909614). Laudo pericial (ID 12909614). 

As partes manifestaram-se acerca do laudo (ID 17275869 e 17834521). 

Impugnação a contestação (ID 12998020). Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 30/08/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do 

polo passivo Com relação a preliminar de alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder S/A, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. Caso em que estando no polo passivo a 

autora e sendo a ré responsável também pelo pagamento do seguro a 

época do sinistro, não há falar em substituição do polo passivo. 2. Prova 

pericial que reconhece que as lesões decorreram ou se agravaram em 

razão do acidente. Nexo causal suficientemente demonstrado. 3. O 

egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos 

do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da atualização monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT, determinando a incidência a partir do 

evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 

4. Ônus sucumbenciais – decaimento proporcional mantida a distribuição 

definida na sentença. Majoração da verba honorária devida ao patrono do 

autor, e fixação com base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar 

com dignidade o profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO 

AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 

70081228090, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso 

a responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - 

Da falta de interesse de agir e ausência de comprovação da entrega de 

documentos Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de 

agir em face de não esgotamento das vias administrativas e da não 

comprovação da entrega dos documentos na seara administrativa, o que 

não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso 

ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das 

vias administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Do mérito. Inicialmente, cumpre apontar que a ré alega a inexistência de 

cobertura de seguro DPVAT, vez que o acidente que lesionou a parte 

autora se deu com o veículo parado, e não em trânsito. Contudo, 

considerando que motocicleta é veículo automotor, e embora não estejam 

bem esclarecidos os fatos, mas pela narrativa da parte autora, entendo 

que o veículo foi causa determinante do sinistro, independente de estar 

trafegando ou parado, por inexiste na legislação distinção para tal 

particularidade, restando configurada a situação de trânsito. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. 

RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE TRÂNSITO A PERMITIR COBERTURA 

SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL 

PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA ALEGADA INVALIDEZ 

PERMANENTE E, EM CASO POSITIVO, A SUA GRADUAÇÃO. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. 1. A Lei nº 6.194/1974 instituiu o “Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, de índole 

essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, compreendendo 

indenizações por morte, invalidez permanente total ou parcial e despesas 

com assistência médica e suplementar, com uma cobertura objetiva a 

pessoas expostas a riscos de danos pessoais causados por veículos 

automotores ou pela sua carga. 2. No caso, de acordo com o conjunto 

probatório carreado aos autos, a lesão apresentada pelo demandante 

ocorreu devido à queda de um caminhão, configurando-se acidente de 

trânsito a permitir a cobertura do seguro DPVAT. Destaca-se que para que 

surja o direito à indenização do seguro DPVAT basta que o evento danoso 

tenha tido causa veículo automotor de via terrestre, conforme previsto no 

artigo 2º da supracitada Lei, inexistindo, na legislação, qualquer distinção 

sobre o fato de o veículo estar em movimento ou parado, situação não 

bem esclarecida no feito. 3. Nessa senda, reconhecida a situação de 

sinistro no trânsito, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de que o 

processo retorne ao Primeiro Grau para o regular processamento, com a 

realização de perícia médica para verificação da existência da alegada 

invalidez permanente e, se confirmada, a sua graduação, permitindo-se a 

aferição do quantum indenizatório. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 

(Apelação Cível, Nº 70082365180, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 

13-12-2019) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU 

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA 

DEMANDADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, o fato gerador da 

cobertura do seguro obrigatório DPVAT é o acidente causador de dano 

pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua 

carga, admitida a indenização securitária na hipótese excepcional em que 

o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Precedentes. 2. "A 

caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, 

necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente 

causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT." (AgRg 

no AREsp 145.473/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, DJe 16/05/2014). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 

1376847/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

12/09/2017, DJe 15/09/2017) Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada se enquadra nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 10652759) e o laudo pericial. 

Conquanto alegue a ré que o boletim de ocorrência carreado aos autos 

tenha sido confeccionado por declaração particular, a ficha de 

atendimento médico emergência (ID 10652813) corrobora as informações 

prestadas à autoridade policial. Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 
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com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3°, 4°, 5° e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional de MEMBROS INFERIOR o percentual incidente é 

de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima no membro inferior esquerdo é de 50% (cinquenta por cento) , cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (30/08/2017). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035001-30.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro DPVAT ajuizada por João Francisco da Silva contra Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Aduz a parte autora que foi vítima de 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo 

jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, falta de interesse de agir e ausência de laudo do IML, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Impugnação à contestação juntada no ID.13505854. Conforme determinado 

pelo juízo no ID 11703801, foi realizada perícia médica (ID 13439609), 

sendo apresentado laudo, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

10739687) e o laudo pericial (ID 13439609). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade do MEMBRO INFERIOR 

DIREITO o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor da 

condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008030-08.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1008030-08.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Anderson Nascimento 

de Arruda contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), bem como o pagamento da restituição das 

despesas efetuadas com assistência médica e medicamentos – DAMS, no 

valor de R$ 94,16 (noventa e quatro reais e dezesseis centavos). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 21/10/2016, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva e falta de interesse processual. No mérito, pugnou 

pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Realização de avaliação médica (ID n. 

10796460), sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 21/10/2016. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, a certidão de ocorrência da 

Secretaria de Estado de Saúde - SES, o prontuário médico e o laudo 

pericial. Ademais, quanto à cobertura das despesas de assistência 

médica suplementares, a parte autora foi exitosa em demonstrar a sua 

necessidade, juntando aos autos a prescrição médica relativa ao 

tratamento realizado pelo autor, bem como o recibo do respectivo 

tratamento. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores o percentual 

incidente é de 70% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.364,75 (dois mil trezentos e 

sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Concernente à 

indenização em razão das despesas de assistência médica 

suplementares, devidamente comprovadas por meio de recibos e notas 

fiscais, estas devem ser pagas no valor integral de R$ 94, 16 (noventa e 

quatro reais e dezesseis centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do montante 

remanescente de R$ 2.364,75 (dois mil trezentos e sessenta e quatro 

reais e setenta e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(21/10/2016), bem como ao reembolso das despesas com assistência 

médica e suplementares, no valor de R$ 94, 16 (noventa e quatro reais e 

dezesseis centavos), conforme comprovantes de pagamento das 

despesas. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá –MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000763-82.2017.8.11.0041
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CLEIDE IRENE HEINRICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1000763-82.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Cleide Irene Heinrich 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 15/08/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de incompetência territorial 

e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 5875526) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 15/08/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da competência territorial do foro de 
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Cuiabá/MT Com relação a preliminar de incompetência do foro de 

Cuiabá/MT, argui a requerida que a ação deveria ter sido ajuizada na 

Comarca onde ocorreu o acidente, qual seja, Jaciara/MT e não na comarca 

de Cuiabá/MT, ressaltando que aquela seria a comarca de residência do 

autor. Alega, ainda que o posicionamento jurisprudencial adotado pelo 

Superior Tribunal de Justiça define, em caso de conflito de competência, o 

foro competente como o do domicílio do consumidor, olvidando-se, porém, 

que a ação de cobrança do seguro DPVAT não se encaixa nas relações 

comuns de consumo, conforme abordado pela própria requerida em sua 

contestação (item IV. 3). Ademais, é entendimento sumulado pelo Superior 

Tribunal de Justiça que “na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui 

faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do 

acidente ou ainda do domicílio do réu.” (Súmula 540, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida 

suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento 

danoso, a certidão de ocorrência do Corpo de Bombeiros, a ficha de 

atendimento ambulatorial, o relatório de ocorrência do SAMU e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do tornozelo o percentual incidente é de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Ainda, constata-se que para o caso de lesão na 

estrutura facial o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Tendo em vista que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 

5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir 

da data do sinistro (15/08/2016). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1015844-71.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Alaene Leocádia de 

Jesus Barbosa contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

02/11/2014, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. 

Realização de avaliação médica (ID n. 9616559) sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 02/11/2014. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, a ficha de atendimento médico 

e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 
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com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do tornozelo o percentual incidente é de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (02/11/2014). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038485-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA RAMOS DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1038485-53.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Evanilda Ramos do 

Prado contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na 

madrugada do dia 18/10/2017, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo a 

preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, 

impugnou os documentos juntados, uma vez que contêm assinatura 

diferente do documento de identidade e pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 12383502), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 18/10/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, a ficha de atendimento médico 

e o laudo pericial. Em sede de contestação, impugnou-se os documentos 

juntados pela parte autora em razão de uma suposta diferença entre as 

assinaturas grafadas nos mesmos. Não obstante, observa-se que 

assinatura da parte em audiência de conciliação se assemelha às demais, 

o que resta suficiente para comprovar a legitimidade das assinaturas. 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante 

a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o 

grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou 

funcional de um dos membros inferiores o percentual incidente é de 70% 

(cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. No que tange aos alegados danos morais sofridos pelo autor ante 

a não prestação de atendimento pela parte ré, tenho que não merece 

prosperar, visto que se trata de mero aborrecimento não indenizável. Ante 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(18/10/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001337-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERVAL JOSE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1001337-71.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Roberval José de 

Souza Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/11/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 13432257) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/11/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, a ficha de atendimento médico 

e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do tornozelo o percentual incidente é de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (03/11/2017). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008030-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENNON ALVES SKILOF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1008030-37.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por John Lennon Alves 

Skilof contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

13/11/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. 

Realização de avaliação médica (ID n. 22066938) sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 13/11/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 
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de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, a ficha de atendimento médico 

e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do pé o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais, 

encontra-se o valor de R$ 5.069,25 (cinco mil e sessenta e nove reais e 

vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. No que tange aos alegados danos morais sofridos pelo autor ante 

a não prestação de atendimento pela parte ré, tenho que não merece 

prosperar, visto que se trata de mero aborrecimento não indenizável. Ante 

o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.069,25 (cinco mil e sessenta 

e nove reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(13/11/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009132-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1009132-94.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Mauri da Silva Rondon 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ressarcimento por despesas 

médicas suplementares no valor de R$ 759,28 (setecentos e cinquenta e 

nove reais e vinte e oito centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/08/2018, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido, inadimplência no que se refere 

ao pagamento do seguro DPVAT e falta de nexo de causalidade entre o 

fato e o dano. Realização de avaliação médica (ID n. 22071268), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 26/08/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada verifico que não merece guarida, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. No que tange à alegação 

de ausência de requisitos autorizadores do recebimento do valor referente 

ao seguro DPVAT, esta não merece prosperar, uma vez que o Superior 

Tribunal de Justiça já sumulou que “a falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”, conforme dispõe a Súmula 257 do STJ. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso, o laudo de ocorrência médica e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de lesão de 

estrutura torácica o percentual incidente é de 100 % (cem por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 
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mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento 

e vinte e cinco reais). Ainda, constata-se que para o caso de lesão de 

neurológica o percentual incidente também é de 100 % (cem por cento) do 

valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. No que tange à suposta indenização por despesas 

médicas e suplementares, tenho que não merece prosperar, visto que a 

parte autora não logrou em comprovar, por meio de notas fiscais e afins, a 

real necessidade de ressarcimento. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (26/08/2018). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038994-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1038994-47.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Ana Paula de Oliveira 

Nascimento contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 

(três mil e trezentos e setenta e cinco reais), bem como o pagamento da 

restituição das despesas efetuadas com assistência médica e 

medicamentos – DAMS, no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais ) e 

danos morais. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 29/12/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse 

processual. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Realização de 

avaliação médica (ID n. 22095701), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 29/12/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III - Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o boletim de atendimento 

médico e o laudo pericial. Ademais, quanto à cobertura das despesas de 

assistência médica suplementares, a parte autora foi exitosa em 

demonstrar a sua necessidade, juntando aos autos a nota fiscal referente 

aos exames realizados. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do tornozelo o percentual incidente é de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Concernente à indenização em razão das despesas 

de assistência médica suplementares, devidamente comprovadas por meio 

de nota fiscal, estas devem ser pagas no valor integral de R$ 85,00 

(oitenta e cinco reais). No que tange aos alegados danos morais sofridos 

pelo autor ante a não prestação de atendimento pela parte ré, tenho que 

não merece prosperar, visto que se trata de mero aborrecimento não 

indenizável. Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do montante remanescente de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (29/12/2017), bem como ao reembolso das despesas com 

assistência médica e suplementares, no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco 

reais), conforme comprovantes de pagamento das despesas. Condeno 

ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

–MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052457-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CECILIA DE MORAES PEREIRA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 410 de 799



Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1052457-22.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos 

morais e pedido de liminar ajuizada por Elenir Cecília de Moraes Pereira em 

desfavor de Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto. A inicial foi instruída com diversos documentos. O réu não 

foi citado. O autor requereu a desistência do feito e requereu a sua 

extinção sem resolução no mérito no ID 30635127. É o relato necessário. 

Decido. A autora desistiu do feito e requereu a sua extinção sem 

resolução do mérito, para dar prosseguimento do feito junto ao Juizado 

Especial cível de Cuiabá, autos de nº 1052475-43.2019.8.0041. O réu 

sequer foi citado. Desta forma desnecessária a concordância da parte 

contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, 

parágrafo único do NCPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Custas pelo autor. Deixo de 

condená-lo nos honorários sucumbenciais, eis que o réu sequer foi citada. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015839-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Processo nº 1015839-15.2018.8.11.0041 Sentença Em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

pelo Rito Comum ajuizada por Elivelton da Silva Oliveira contra Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima 

de acidente de trânsito ocorrido em 30/04/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial 

vieram os documentos (id. 13559405 - Pág. 1/id. 13559428 - Pág. 4). 

Despacho inicial (id. 13707853 - Pág. 1). Termo de audiência e juntada de 

documentos (id. 15595791 - Pág. 1/id. 15595791 - Pág. 8). Sem 

contestação, conforme certidão constante no id. 16676965 - Pág. 1. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 30/04/2017. Não havendo preliminares, passo à análise do mérito. 

Da documentação que acompanha a inicial, tenho que razão não assiste à 

parte autora. Isso porque não se realizou a audiência de conciliação pela 

ausência do autor, que não trouxe qualquer justificativa, o que 

impossibilitou a realização da avaliação médica pericial. Logo, o autor não 

faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, uma vez que não se 

desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre as 

supostas lesões e o alegado acidente de trânsito. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE, por insuficiência de prova, a pretensão inicial. Condeno 

ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Por ser a parte autora beneficiária da 

gratuidade da justiça, ficam as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de hipossuficiência financeira (art. 98, §3º, do CPC). Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito, em regime de exceção.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015132-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015132-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISLAINE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT ajuizada por GISLAINE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA 

contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

09.02.2018, que sofreu politrauma, polifratura e traumatismo craniano 

encefalico, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório referente a 

cobertura do seguro DPVAT. Junto à inicial vieram os documentos. Os 

autos foram encaminhados à Central de Conciliação. No entanto, a parte 

reclamante se ausentou após a realização da perícia médica e requereu 

que o laudo pericial não fosse juntado (ID 15110506). A parte requerida 

não apresentou contestação, conforme certidão (ID 15743290). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Citada, a ré não apresentou defesa nos autos, razão pela qual decreto a 

sua revelia. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 09.02.2018. Da documentação que acompanha a 

inicial, tenho que razão não assiste a autora. Isso porque apesar da parte 

requerente ter comparecido e realizado a avaliação médica pericial, no 

momento da realização da audiência de conciliação a autora estava 

ausente sendo representada no ato por sua patrona, a qual pugnou que 

não fosse juntado o laudo pericial realizado (ID. 15110506), assim não se 

justifica a realização de nova perícia. Logo, a autora não faz jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, uma vez que não se desincumbiu do ônus 

de demonstrar o nexo de causalidade entre as supostas lesões e o 

alegado acidente de trânsito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira (art. 98, 

§3º, do CPC). Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 22 de abril 

de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026234-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBINEI LEMES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1026234-66.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Robinei Lemes de 

Moraes contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 
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13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

03/01/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva, falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, impugnou 

os documentos juntados, uma vez que contêm assinatura diferente do 

documento de identidade e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais 

por ausência de provas constitutivas do direito pretendido e falta de nexo 

de causalidade entre o fato e o dano. Realização de avaliação médica (ID 

n. 16728846) sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 03/01/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Do comprovante de residência em nome de terceiro. Com 

relação a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, argui a requerida que a 

parte autora juntou comprovante de residência em nome de terceiro alheio 

ao feito, não suprindo a determinação legal e não justificando o critério de 

aforamento adotado pela parte. No entanto, é entendimento sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça que “na ação de cobrança do seguro DPVAT, 

constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do 

local do acidente ou ainda do domicílio do réu.” (Súmula 540, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). Assim, torna-se 

prescindível a apresentação de comprovante de residência, uma vez que 

a própria legislação de regência do seguro DPVAT (Lei 6.194/74) não 

exige a juntada de comprovante de residência para o ajuizamento da ação, 

devendo o autor da ação de cobrança deste seguro apresentar a prova 

do acidente e do dano dele decorrente Posto isso, rejeito a preliminar 

suscitada. IV – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Em sede de contestação, impugnou-se os documentos 

juntados pela parte autora em razão de uma suposta diferença entre as 

assinaturas grafadas nos mesmos. Não obstante, observa-se que 

assinatura da parte em audiência de conciliação se assemelha às demais, 

o que resta suficiente para comprovar a legitimidade das assinaturas. 

Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso, a ficha de atendimento em emergência e o 

laudo pericial. Assim, certo o direito a indenização securitária, passo a 

análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do ombro o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. No que tange aos alegados danos morais sofridos pelo 

autor ante a não prestação de atendimento pela parte ré, tenho que não 

merece prosperar, visto que se trata de mero aborrecimento não 

indenizável. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (03/01/2018). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032568-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1032568-19.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Edison Alves de 

Oliveira contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/10/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 17085224) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/10/2016. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 
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jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o boletim de atendimento 

médico e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do pé o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais, 

encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(19/10/2016). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017010-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017010-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

REINALDO DE MELLO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Reinaldo de Mello 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Aduz a parte autora que foi 

vítima de acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, falta de interesse de agir e 

ausência de laudo do IML, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Impugnação à contestação juntada no 

ID 16764699. Conforme determinado pelo juízo no ID 13908682, foi 

realizada perícia médica (ID 116190700), sendo apresentado laudo, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com 

relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a 

pretensão da parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da 

falta de interesse de agir Diante do princípio constitucional de livre acesso 

ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das 

vias administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do 

IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, 

pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre 

os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é 

possível a comprovação do grau de lesão através de pericia médica, 

nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

1376477) e o laudo pericial (ID 116190700). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 
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previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHOS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu joelho direito é de 50% (cinquenta 

por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor 

de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1. 687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005794-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO MOISES DOS SANTOS OAB - 345.788.111-15 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005794-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): L. 

G. G. D. S. REPRESENTANTE: APARECIDO MOISES DOS SANTOS REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Lucas Gabriel Gomes dos 

Santos, representado por Aparecido Moises dos Santos, em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que em 10/12/2017 sofreu um acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Informa que formulou pedido administrativo, mas não recebeu qualquer 

resposta. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação, pugnando pela alteração do polo passivo. 

Aponta a ausência de pedido administrativo e destaca a inexistência de 

laudo do IML. No mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral e a 

observância da legislação para quantificação de eventual condenação. A 

audiência de conciliação restou frustrada (ID 13919913). Laudo pericial (ID 

13919913). Impugnação a contestação (ID 16341455). Na mesma 

oportunidade o autor manifestou-se sobre o laudo pericial. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 10/12/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do 

polo passivo Com relação a preliminar de alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder S/A, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. Caso em que estando no polo passivo a 

autora e sendo a ré responsável também pelo pagamento do seguro a 

época do sinistro, não há falar em substituição do polo passivo. 2. Prova 

pericial que reconhece que as lesões decorreram ou se agravaram em 

razão do acidente. Nexo causal suficientemente demonstrado. 3. O 

egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos 

do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da atualização monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT, determinando a incidência a partir do 

evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 

4. Ônus sucumbenciais – decaimento proporcional mantida a distribuição 

definida na sentença. Majoração da verba honorária devida ao patrono do 

autor, e fixação com base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar 

com dignidade o profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO 

AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 

70081228090, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso 

a responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - 

Da falta de interesse de agir e ausência de comprovação da entrega de 

documentos Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de 

agir em face de não esgotamento das vias administrativas e da não 

comprovação da entrega dos documentos na seara administrativa, o que 

não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso 

ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das 

vias administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da ausência do Laudo do 

IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, 

pois a ausência desse documento demonstra falta de nexo causal entre 

os fatos alegados. Verifico que não merece prosperar tal preliminar, haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - NULIDADE: 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - PRESCINDIBILIDADE - PERÍCIA JUDICIAL - 

SUFICIÊNTE - TABELA SUSEP - APLICAÇÃO - PROPORCIONALIDADE DAS 

LESÕES - SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo do IML não é documento 

imprescindível para a propositura da demanda e pode ser substituída por 

outras provas constantes nos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez 

parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez" - Súmula n° 474 - conforme 

tabela da SUSEP. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0024.14.016792-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2016, publicação da súmula em 

28/03/2016) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a análise do 

mérito. IV– Do mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada se enquadra nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12106578) e o laudo pericial. 

Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante 

a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o 

grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de 

invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3°, 4°, 5° e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da análise da tabela de 
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percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou 

funcional de MEMBROS SUPERIOR o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete o autor relativo à 

membro superior esquerdo é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse passo, 

o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência 

dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(10/12/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021560-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA COSTA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1021560-79.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Aparecida da Costa 

Souza contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 18/05/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 10474264) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 18/05/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o relatório de 

ocorrência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, 

evidenciando o evento danoso, ficha de atendimento ambulatorial e o laudo 

pericial. Em que pese a ausência do registro da ocorrência no órgão 

policial competente, ou seja, boletim de ocorrência, existem outros 

documentos acostados aos autos que comprovam o nexo de causalidade 

entre o fato e o dano. Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de 

Justiça, conforme comprova a recente jurisprudência: ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005309-49.2018.8.11.0041 APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: JOSILENE 

PINHEIRO DA SILVA EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AULA PRÁTICA DE 

DIREÇÃO EM AUTOESCOLA - LESÃO DECORRENTE DE QUEDA DO 

VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – 

COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – 

CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ATENDIMENTO PARCIAL 

DA PRETENSÃO INICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL DA SEGURADORA – 

CONDENAÇÃO ÍNFIMA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE - PRECEDENTES – 

RECURSO DESPROVIDO. I - O veículo automotor deve ter participação 

ativa na ocorrência do sinistro para dar direito à indenização do seguro 

obrigatório DPVAT . II – O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. III - Se o laudo 

pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre 

o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao 

recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT . IV - O não 

atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência 

recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas 

custas e honorários advocatícios. V - Quando tratar-se de sentença 

condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo 

de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 

85, §2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação 

for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, 

em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, 

do art. 85, do CPC. (N.U 1005309-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no 

DJE 16/03/2020) Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do membro superior o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é 
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de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos). Ainda, constata-se que para o caso 

de perda anatômica e/ou funcional de um dos dedos do pé o percentual 

incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). Tendo em vista que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é 

de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta 

centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(18/05/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1018803-44.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Indianara da Silva 

Machado contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

08/01/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. 

Realização de avaliação médica (ID n. 25438474) sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/01/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, a prescrição médica e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do ombro o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. No que tange aos alegados danos morais sofridos pelo 

autor ante a não prestação de atendimento pela parte ré, tenho que não 

merece prosperar, visto que se trata de mero aborrecimento não 

indenizável. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (08/01/2019). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM

9ª Vara Cível
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015635-97.2020.8.11.0041. AUTOR: 
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JOSE RODRIGUES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/08/2020 às 13:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015814-31.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NIZETE BASILIO MARCELO JARDIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/08/2020 às 12:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015215-92.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALAILTON PEREIRA ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 
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parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 26/08/2020 às 14:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054411-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELE DE SOUZA SIQUEIRA (AUTOR(A))

J. M. B. D. S. (AUTOR(A))

K. C. B. D. S. (AUTOR(A))

L. D. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1054411-06.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GRAZIELE DE SOUZA SIQUEIRA, 

K. C. B. D. S., J. M. B. D. S., L. D. B. D. S. REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por certidão Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes quanto a redesignação da audiência de conciliação 

para o dia 26/08/2020 às 10:30 horas, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Cuiabá - MT, 17 de abril de 2020. 

(assinatura eletrônica) Servidor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054731-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054731-56.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em 

razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 26/08/2020 às 11:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 09. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055678-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. T. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO OAB - MT20797-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. G. -. D. D. E. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1055678-13.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA MARTHA THEODORO LAMONACA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da audiência de 

conciliação que havia sido designada anteriormente, em conformidade com 

os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, bem como, da 

Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO 

a audiência de conciliação para o dia 28/07/2020 às 12:00 horas, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 06. Em virtude da 

parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as 

partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0042521-97.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PROTECA BIOTECNOLOGIA FLORESTAL LTDA OAB - 06.115.441/0001-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RURAL AGROINVEST LTDA (REQUERIDO)

AGRICOLA VERDE NOVO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0042521-97.2013.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: PROTECA BIOTECNOLOGIA FLORESTAL LTDA 

REQUERIDO: RURAL AGROINVEST LTDA, AGRICOLA VERDE NOVO LTDA 

Vistos etc. Cumpra-se o despacho retro. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036081-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINO SILVA MALAQUIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 
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(ADVOGADO(A))

WALTER AIRAM NAIMAIER DUARTE JUNIOR OAB - RO1111 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036081-29.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOLINO SILVA MALAQUIAS REU: FORD MOTOR COMPANY BRASIL 

LTDA, MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA., PORTELA OCHIAI COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

Vistos etc. As requeridas CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, demonstraram interesse na 

produção da prova pericial a fim de se verificar os defeitos no veículos. 

Posto isso, intime-se o autor a fim de que comprove que o veículo ainda 

pertence a sua propriedade, diante dos pedido formulados na exordial e a 

sua localização. Após, volvam os autos conclusos. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019571-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GAMARRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANA ALVES ATHAIDE OAB - MT11382-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019571-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIANE GAMARRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSIANE GAMARRA DA SILVA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 17.12.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, bem como o reembolso 

das despesas médicas-hospitalares, mais honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação tempestiva, além de documentos, arguiu preliminares de 

mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A parte autora 

impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a 

análise do feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, 

§ 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os 

juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o 

julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada 

em julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. Compulsando os autos, observa-se que o autor traz 

aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 
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despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 17.12.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento 75% do joelho direito. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: JOELHO DIREITO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00= R$ 2.531,25 

Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que 

teve gastos médicos/hospitalares no valor de R$ 275,00 (duzentos e 

setenta e cinco reais). A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, 

§2º, os casos de reembolso médico em decorrência de acidente 

automobilístico. Confira-se: “Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: III - até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. § 2º - 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 
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atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o §1º do art. 1º do 

Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba 

estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “para reembolso de 

eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, 

equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas 

terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”. Contudo, 

não abrange o pedido feito quanto as despesas com combustível e moto 

táxi, mas tão somente de eventuais despesas acima consignadas. Sobre o 

assunto: “DPVAT. DESPESAS COM MEDICAMENTOS A RESSARCIR 

MEDIANTE COMPROVAÇÃO. AFASTADOS DANO MORAL, LUCROS 

CESSANTES E DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DO PEDIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. UNÂNIME.” (Recurso 

Cível Nº 71000786012, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 13/09/2005) Dos autos, 

verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade ante a prova 

do acidente automobilístico (boletim de ocorrência, certidão de ocorrência, 

histórico clínico, boletim de atendimento e outros) e a nota fiscal (id. 

19933595), destinados à recuperação da autora quanto ao acidente 

sofrido. Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para 

demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido, 

inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM 

DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA SEGURADORA 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado 

pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de 

acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do 

tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento 

a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: Dra. Marilsen 

Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: TJMT – 2ª CCível 

– RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 

19/10/2011. Importante esclarecer ainda, que a nota fiscal não se trata de 

simples recibo, pois, goza de presunção juris tantum do pagamento, uma 

vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo a seguradora o 

dever de desconstituí-lo. Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e 

consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, o 

mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o inciso I do 

art. 373 do CPC. Por outro lado, assim não agiu a ré que não demonstrou 

qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, em 

consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se de diversas 

alegações infundadas. Como a parte autora apresentou todos os 

documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a 

indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o reembolso das 

despesas devidamente comprovadas (19933595). No tocante à correção 

monetária está pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na 

linha de que “incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir 

da data do efetivo prejuízo.”, ou seja, a correção se dá a partir do efetivo 

desembolso. (Súmula 43 CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 

20/05/1992, p. 7074) O mesmo aconteceu quando ao termo dos juros 

moratórios, que devem incidir sobre o total devido, na proporção de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da data da citação na ação judicial, firme 

no art. 405 do Código Civil, bem como na Súmula nº 426 do citado Tribunal 

Superior “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação.” Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.12.2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação, bem como a reembolsar a parte autora na 

importância de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), relativos às 

despesas médicas, estipulado no art. 3º, inciso III, da Lei 6.194/74, 

alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de correção 

monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de mora de 

1% a.m., desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0025742-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAISSA CARVALHO (EXECUTADO)

RITA DE CASSIA CARVALHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

WELBER COSTA BAIMA OAB - MT7870-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0025742-62.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELO MARQUES DA SILVA EXECUTADO: RITA DE CASSIA 

CARVALHO OLIVEIRA, RAISSA CARVALHO Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos para análise do petitório do exequente de Id n. 31058666. Em 

que pese o pleito formulado de expedição de ofício a COHAUT, nota-se 

que o pedido de transferência do imóvel se deu em nome de terceiro 

(LUCAS), e não obstante a alegação de que seja filho da executada, é 

estranho a lide, e não integrante do título, motivo pelo qual INDEFIRO o 

pedido. INDEFIRO também o pedido da exequente de busca de imóveis, 

uma vez que não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo por meios 

próprios, não competindo a este Juízo praticar atos típicos de parte. 

Intime-se a exequente para dar andamento ao feito no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário. 

CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013314-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZEINA SABEH MALUF (EXECUTADO)

MARCOS ANTONIO MALUF (EXECUTADO)

AMIR ANTONIO MALUF (EXECUTADO)

NAYARA MOTA OLIVEIRA CERUTTI MALUF (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013314-26.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA EXECUTADO: 

NAYARA MOTA OLIVEIRA CERUTTI MALUF, AMIR ANTONIO MALUF, 

MARCOS ANTONIO MALUF, ZEINA SABEH MALUF Vistos etc. As partes 

apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, 

requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III 

alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das 

partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante 

do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. CUIABÁ. 
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Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1038125-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTEIA DE FATIMA KLOSS LIMA (AUTOR(A))

SEBASTIAO ANTUNES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS TIBALDI RAMOS DOS SANTOS (REU)

JACINTA ERENILDES PEREIRA DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1038125-84.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

SEBASTIAO ANTUNES DE LIMA, DOROTEIA DE FATIMA KLOSS LIMA REU: 

CARLOS TIBALDI RAMOS DOS SANTOS, JACINTA ERENILDES PEREIRA 

DOS SANTOS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. 

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020 (assinado digitalmente) Gestor(a) / 

Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007161-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TETILLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEGUE FRANGUS COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

RONILDO VICCARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1007161-45.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANTONIO TETILLA EXECUTADO: PEGUE FRANGUS 

COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA ME - ME, RONILDO VICCARI 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá-MT, 20 

de abril de 2020 (assinado digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038198-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM CRISTINA GONZALEZ MENDONCA MOTT DE ARRUDA 

(REQUERIDO)

CECILIA MARIA MOTT GALVAO DE ARRUDA BARRIENTOS (REQUERIDO)

PEDRO SERGIO BARRIENTOS (REQUERIDO)

TANIA CRISTINA LAMESA MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

ANA CLAUDIA MARUSCHI MOTT DE ARRUDA (REQUERIDO)

GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

JOAO DENILSON FABRICIO (REQUERIDO)

EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO (REQUERIDO)

MARIA CRISTINA MOTT GALVAO DE ARRUDA FABRICIO (REQUERIDO)

DOMINIQUE PINHEIRO GALVAO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1038198-56.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: SERGIO DONIZETI NUNES REQUERIDO: JOAO DENILSON 

FABRICIO, MARIA CRISTINA MOTT GALVAO DE ARRUDA FABRICIO, 

GIOVANNI MOTT GALVAO DE ARRUDA, MIRIAM CRISTINA GONZALEZ 

MENDONCA MOTT DE ARRUDA, PEDRO SERGIO BARRIENTOS, CECILIA 

MARIA MOTT GALVAO DE ARRUDA BARRIENTOS, FERNANDO MOTT 

GALVAO DE ARRUDA, TANIA CRISTINA LAMESA MOTT GALVAO DE 

ARRUDA, RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA, ANA CLAUDIA 

MARUSCHI MOTT DE ARRUDA, EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO, 

DOMINIQUE PINHEIRO GALVAO DE ARRUDA ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar as 

contestações tempestivas, no prazo legal. Cuiabá-MT, 20 de abril de 2020 

(assinado digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020935-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EMIDIO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1020935-45.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

ROSA ANTONIA DA SILVA REU: MAURO EMIDIO DA SILVA ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte autora para manifestar 

sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá-MT, 20 

de abril de 2020 (assinado digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008817-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

1008817-66.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Impulsionamento por certidão Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a 

contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020. 

(assinatura eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032194-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELD SEVERO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1032194-66.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELD SEVERO DE FIGUEIREDO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 20 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário 

da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031237-65.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON LAUTON PINHAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1031237-65.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MAYCON LAUTON PINHAO REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar 

a contestação tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021473-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA GALDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1021473-55.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO PEREIRA GALDINO 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020. Assinatura 

Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031520-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DIAS MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1031520-88.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELIAS DIAS MORAES REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar 

a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 20 de abril de 

2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021816-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DE ARRUDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1021816-51.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDIA DE ARRUDA GOMES 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Bem como 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020. Assinatura 

Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022566-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1022566-53.2019.8.11.0041 AUTOR(A): EDINALDO SILVA OLIVEIRA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar 

a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 20 de abril de 

2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024060-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. S. L. (AUTOR(A))

ROSARIA LUZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1024060-50.2019.8.11.0041 AUTOR(A): L. F. S. L., ROSARIA LUZIA DA 

SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033096-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

1033096-19.2019.8.11.0041 AUTOR(A): THIAGO ALVES SANTOS REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por 

certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar 

a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 20 de abril de 

2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário da Nona 

Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023664-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1023664-73.2019.8.11.0041 AUTOR(A): EVANILDE PEREIRA DA SILVA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Bem comoc 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020. Assinatura 

Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032850-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BETTI NATALIA ZOUNAR (AUTOR(A))

R. Z. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

1032850-23.2019.8.11.0041 AUTOR(A): R. Z. D. A., BETTI NATALIA 

ZOUNAR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016838-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WILLIAN DE PAULA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1016838-31.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JONATHAN WILLIAN DE PAULA 

NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049377-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO VITORIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

1049377-50.2019.8.11.0041 AUTOR(A): AUTO POSTO VITORIA LTDA 

REU: AGUAS CUIABÁ S/A Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura 

eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032278-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALVES NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030954-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BORGES CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1030954-42.2019.8.11.0041 Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura 

eletrônica) Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017207-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANETH SILVA BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033270-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DO AMARAL FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ,impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018218-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA LINO DOS SANTOS DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018184-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOUGLAS DE PAULA EUPHASIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018617-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MORAIS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021715-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CONCEICAO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0056046-78.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 0056046-78.2015.8.11.0041 

EXEQUENTE: SAO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME 

EXECUTADO: TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com fundamento no 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no Provimento nº 56/2007 

da CGJ, IMPULSIONO os autos com o objetivo de INTIMAR as partes da 

audiência de conciliação, a qual foi designada para o dia 04 de junho de 

2020, às 08h30min, no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos do Fórum da Capital. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020 

(assinado digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014675-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDIACY BARROS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014675-44.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUDIACY BARROS DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 30/07/2020 às 09:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

10. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 
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autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014819-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014819-18.2020.8.11.0041. AUTOR: 

EDSON FERNANDO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo audiência de 

conciliação para o dia 31/07/2020 às 13h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015395-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER FERNANDES DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015395-11.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIEZER FERNANDES DE FRANCA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 31/07/2020 às 10:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015389-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA BATISTA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015389-04.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELA BATISTA DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 31/07/2020 às 10:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

09. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1060396-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR SONODA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO OAB - MT15456-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAINE MARQUES SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1060396-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CESAR SONODA REU: SILVAINE MARQUES SANTOS Vistos 

etc. Diante do petitório da autora de ID n. 30647052, por meio do qual 

noticia a impossibilidade do pagamento da caução, bem como que embora 

tenha nomeado a ação como "AÇÃO ORDINÁRIA DE DESPEJO COM 

PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO”, não existiu pedido de liminar, sem 

mais delongas, revogo a liminar deferida no decisório de ID n. 30558211, e 

determino a citação/intimação da requerida para audiência. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040834-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1040834-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recolhidas as 

custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

13/07/2020 às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009482-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PENHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009482-48.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA PENHA DOS SANTOS REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Trata-se de processo distribuído em sede de plantão judicial, em que foi 

proferida decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 21/07/2020 às 

09h30min nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004740-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI SANTANA DE LIMA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS CASTANHO DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

EDMILSON RODRIGUES DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

ALFA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1004740-77.2020.8.11.0041. TESTEMUNHA: 

JOCELI SANTANA DE LIMA TESTEMUNHA: ALFA DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, EDMILSON RODRIGUES DE ARRUDA, ISAIAS 

CASTANHO DE ARRUDA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Pois bem, trata-se de Ação de Nulidade de 

Negócios Jurídicos cumulada com Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica com Pedido de Reparação por Danos Morais, proposta por JOCELI 

SANTANA DE LIMA em desfavor de ALFA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA ME, EDMILSOM RODRIGUES DE ARRUDA e ISAIAS CASTANHO DE 

ARRUDA, devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese, que 

em meados do mês de Setembro do ano de 2019 ao necessitar de seus 

dados para o financiamento de uma moto, descobriu que havia uma 

empresa registrada em seu nome, esta que possuía dívidas e restringiu 

seu nome, alude que consultou a Junta Comercial do Estado e obteve 

acesso à ficha cadastral completa da empresa ré, onde verificou que 

consta informação de que a autora adquiriu 90% das cotas. Ante o 

exposto requer em sede de liminar a determinação da suspensão do 

processo de Execução de nº 45581-15.2020.811.0041 em trâmite perante 

a 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública. Com a inicial junta 

documentos. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. 

Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 
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comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Destaquei. Nesse contexto, para deferimento da 

antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do 

direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao 

resultado do processo. No presente caso, em sede de cognição sumária, 

não resta configurada probabilidade do direito, pois a requerente sequer 

tem certeza de ter assinado ou não algum documento inerente à formação 

da empresa requerida, tendo em vista que à época estaria sendo 

submetida a tratamento psicológico, ademais, narra em sua exordial que: 

“... não se lembra de ter assinado algum documento, ainda que por 

engano, porem sua memoria não é esclarecida, pois no período tomava 

muitos medicamentos. Se assinasse algo seria a mando de um terceiro 

que quisesse se favorecer de sua demência.” [SIC] No mais, a Fazenda 

Pública não é parte nos autos, motivo pelo qual não pode ser atingida por 

ordem exarada em feito que não participa. Com essas considerações, 

INDEFIRO a medida liminar pleiteada na exordial. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

21/07/2020 às 09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1037002-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA SODRE DE MORAES OAB - MT17612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

1037002-17.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VINICIUS LUIS DA SILVA PEREIRA 

REU: BANCO DO BRASIL SA Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal, bem como impulsiono os autos intimando as 

partes quanto a audiência de conciliação para o dia 21/07/2020 às 13:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 07. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor(a) 

Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053661-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GONCALVES CARVALHO CERQUEIRA (AUTOR(A))

JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA OAB - MT15728-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

ANA LUIZA FERRO BRAZ OAB - MT25882/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA MAIA ARRUDA OAB - MT23605/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1053661-04.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA, CAROLINE GONCALVES 

CARVALHO CERQUEIRA REU: GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA 

ATO ORDINATÓRIO Certifico que decorreu o prazo em 19/02/20 sem que a 

parte requerida apresentasse contestação, bem como impulsiono os autos 

intimando as partes quanto a audiência de conciliação redesignada para o 

dia 27/07/2020 às 13:00 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 02. Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (Assinatura 

Eletrônica) Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036826-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036826-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recolhidas 

as custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 27/07/2020 às 12h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009053-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009053-81.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Recolhidas 

as custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 27/07/2020 às 13h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058853-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUILHERME CERQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT12954-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT16751-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1058853-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO GUILHERME CERQUEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

em razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 09:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1053234-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE OLIVEIRA NARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT21087-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1053234-07.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

GISELE DE OLIVEIRA NARDI REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Vieram os autos conclusos 

em razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 09:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036541-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036466-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BIOLLADO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038210-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CESAR LOPES DE VILHAGRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ISRAEL DA SILVA OAB - MT15163-O (ADVOGADO(A))

LALIA TAVARES REIS NETA OAB - MT17037/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020905-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER SANDRO AMORIM OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16638-O (ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT7507-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, mpulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037905-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA KOCH NASCIMENTO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040991-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DUTRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ,mpulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027940-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041731-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, mpulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041731-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, mpulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023301-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, mpulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053782-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILGRA SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1053782-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HILGRA SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA - ME REU: RIO VERDE GANHA 

TEMPO SPE S/A Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 27/07/2020 às 10:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023112-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL QUEIROZ LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 22 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054230-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA SILVA PORTOCARRERO (INVENTARIANTE)

LILIA CUIABANO LINO DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS CORREA OAB - MT11583-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1054230-05.2019.8.11.0041. ESPÓLIO: LILIA 

CUIABANO LINO DA SILVA INVENTARIANTE: CLARA MARIA SILVA 

PORTOCARRERO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Vieram os 
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autos conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação 

que havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos 

da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 27/07/2020 às 10:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 03. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023163-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS APARECIDO ANTONELLI CURITY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036551-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o perito Empresa Real Brasil consultoria, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 18/08/2020 a partir das 09:00 às 

17h30horas. Local: rua pássaro preto n.º 2 qdra 15 ; matrícula: 74690-8 ; 

hidrômetro objeto da lide: y14s540845 ; hidrômetro atual: y17l315893. 

Posto isso, intimo as partes para comparecerem a perícia designada, 

ficando o advogado da parte autora responsável em apresentar seu 

cliente.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021987-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DAS NEVES VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o perito empresa real brasil consultoria, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 18/08/2020 a partir das 09:00 às 17h30 

horas. Local: rua Curiangu, 28, 1º etapa qd 49, CPA; matrícula: 74493-0, 

hidrômetro: y14s740938. Posto isso, intimo as partes para comparecerem 

a perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038275-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM PEREIRA LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o perito empresa real brasil consultoria, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 18/08/2020 a partir das 09:00 às 

17h30horas. Local: Rua Amapa, 15, Qd 32, CPA II, Matrícula: 15909-3, 

Hidrômetro: Y14s741808. Posto isso, intimo as partes para comparecerem 

a perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006550-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMUNDO BARBOSA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012645-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERECINA LUZIA DE REZENDE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o perito empresa real brasil consultoria, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 25/08/2020 (Vinte e cinco de agosto de 

dois mil e vinte) às 09:30min. Local: Concessionaria Domani, Endereço: Av. 

da FEB, 2255 - Manga, Várzea Grande - MT, 78115-800. Posto isso, intimo 

as partes para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028949-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que o perito empresa real brasil consultoria, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 18/08/2020 a partir das 09:00 às 
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17h30horas. Local: Rua Pedro Duarte, 7, Qd.01, C.R. Ipe, Matrícula: 

443182-0, Hidrômetro: Y17l128672. Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte autora 

responsável em apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002083-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURENIZA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o perito empresa real brasil consultoria, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 18/08/2020 a partir das 09:00 às 

17h30horas. Local: Rua Vinte e Um, lote 04, Qda 55, Jardim Florianópolis, 

Matrícula: 502355-6, Hidrômetro: Y14s392716. Posto isso, intimo as partes 

para comparecerem a perícia designada, ficando o advogado da parte 

autora responsável em apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028400-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETTORE DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT24795/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o perito empresa real brasil consultoria, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 18/08/2020 a partir das 09:00 às 

17h30horas. Local: Rua Paiaguas, 1, Qd. 20, Praeiro, Matrícula: 38288-4, 

Hidrômetro: Y12b225167. Posto isso, intimo as partes para comparecerem 

a perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006410-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH RODRIGUES BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o perito empresa real brasil consultoria, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 18/08/2020 a partir das 09:00 às 

17h30horas. Local: Rua Senador Teotonio Vilela, 368, Matrícula: 45054-5, 

Hidrômetro: Y16l225615. Posto isso, intimo as partes para comparecerem 

a perícia designada, ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036416-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL AFONSO SILVA DE FATIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-N (ADVOGADO(A))

MARIZELIA RODRIGUES LARA OAB - MT23454-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para e manifestar sobre a 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, assim como 

impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023336-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, mpulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022921-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KHELTON FIALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1022921-63.2019.8.11.0041 AUTOR(A): KHELTON FIALHO DE SOUZA 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ,mpulsiono os autos intimando a parte autora 

para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 22 

de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / Gestor(a) Judiciário 

da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022941-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA MAXYNE DE ALMEIDA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, mpulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1015672-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ILARIO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCOS ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA RIBEIRO DA SILVA CASTILHO ROCKENBACH OAB - MT25972/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

manoel paulo de souza (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015672-27.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA, SEBASTIAO ILARIO DE 

SOUZA INVENTARIADO: MANOEL PAULO DE SOUZA Vistos etc. 

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Cuida-se de Ação 

de Retificação de Registro Civil, ajuizada por MARCOS ROBERTO DE 

SOUZA, onde requer a retificação da certidão de óbito de MANOEL 

PAULO DE SOUZA, seu avô, falecido em 24 de setembro de 2015, 

alterando de 11 (onze) para 10 (dez) o número de filhos do “de cujus”. A 

presente ação segue o rito da jurisdição voluntária (arts. 719 e seguintes 

do CPC). DÊ-SE vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033052-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKLYNE SUELLEN MIRANDA MENDES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033052-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IUNI EDUCACIONAL S/A. REU: JACKLYNE SUELLEN MIRANDA MENDES 

Vistos etc. CUMPRA-SE integralmente a decisão retro (ID: 23185638). 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1061469-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MALUANA LUDIMILA JESUS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061469-60.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MALUANA LUDIMILA JESUS BORGES REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC). Preenchidos os requisitos, designo 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2020 às 10h30min, nos termos 

do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015449-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTELA, LIMA & COLEN ADVOGADOS (EXEQUENTE)

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANHIDREL CIMAX ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015449-74.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, PORTELA, LIMA & 

COLEN ADVOGADOS EXECUTADO: SANHIDREL CIMAX ENGENHARIA 

LTDA Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido 

recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT, 

ou que formule o pedido no bojo dos autos principais. Após, conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017278-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. C. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017278-90.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

P. H. C. A. REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos 

etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

21/09/2020 às 10h45min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). E não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057470-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR JORGE DOS SANTOS WAQUED (AUTOR(A))

MEIRIELE ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI OAB - MT16412-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SISAN ENGENHARIA LTDA (REU)

RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057470-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARTHUR JORGE DOS SANTOS WAQUED, MEIRIELE ALVES RIBEIRO REU: 

RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE CONSTRUTORA LTDA, SISAN 

ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Inicialmente, verifica-se o requerimento da 

parte autora para a disponibilização das guias referentes as custas 

processuais (ID: 30623720), assim, DETERMINO que a secretaria judicial 

execute os tramites necessários para viabiliar a emissão das referidas 

guias. No mais, INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher a primeira parcela das custas 

processuais, devendo comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, 

até a quitação final da guia de custas e taxa judiciária. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

04/08/2020 às 12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017360-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR LEITE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017360-24.2020.8.11.0041. AUTOR: 

ADEMAR LEITE FARIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 11:30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017296-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017296-14.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO DE REZENDE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 11:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 
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ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017349-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ANDERSON RADI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017349-92.2020.8.11.0041. AUTOR: 

BRUNO ANDERSON RADI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

em que a parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 11:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017483-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO EXPEDITO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017483-22.2020.8.11.0041. AUTOR: 

LEONARDO EXPEDITO DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 08:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017380-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR LOURENCO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017380-15.2020.8.11.0041. AUTOR: 

WALDIR LOURENCO RIBEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
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SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 11:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017514-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS JUSTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017514-42.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS JUSTINO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 09:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057223-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VENANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057223-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADRIANA VENANCIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de 

abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020 às 08:15 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1056236-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056236-82.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ ROSA MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Verifica-se que no dia 03 de dezembro 

de 2019, foi indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita à 

parte autora (ID: 26619964), discordando da decisão retro, em 10 de 

dezembro de 2019, o requerente interpôs agravo de instrumento (ID: 

27255493), objetivando o deferimento da gratuidade da justiça. 

Posteriormente, na data de 18 de dezembro de 2019, o Egrégio Tribunal de 

Justiça proferiu um acórdão dando provimento ao recurso e reformando a 

decisão agravada, deferindo os benefícios da assistência gratuita ao 

autor (ID: 27853922). Diante do exposto, recebo o presente feito. 

Inicialmente, insta consignar que a presente ação foi nominada como 

Tutela Antecedente, contudo, é evidente que se trata de uma Ação de 

Exibição de Documentos. Posto isto, passo a análise dos pedidos 

constantes na exordial. Trata-se de Ação de Exibição de Documentos, 

proposta por LUIZ ROSA MARTINS em face de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., objetivando que a requerida proceda com 

exibição em juízo do contrato de financiamento sob o n° 4661008162, 

ofertado pela instituição financeira requerida, para a aquisição do veículo 

MODELO: FIESTA, MARCA: FORD, ANO: 2010, MODELO: 2011, COR: 

BRANCA, PLACA: NPJ0886, RENAVAM: 269154108. Sabe-se que a Ação 

de Exibição de Documentos busca elementos que possibilitem alcançar 

uma prova, tanto perante as partes integrantes da relação processual, 

como também diante de um terceiro que esteja em poder do documento ou 

coisa requisitada por uma das partes na relação processual e esta 

regulamentada pelo art. 396 e seguintes do CPC. Dessa forma, tendo a 

parte autora individualizado o documento pretendido, CITE-SE o requerido 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar resposta (art. 398, CPC), 

sob pena de ser admitido como verdadeiros os fatos narrados na exordial 

(art. 400, I, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034500-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINEI BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 22 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034355-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MAIARA MORAES DENIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, mpulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034688-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, Impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 22 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008742-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008742-61.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

ajuizada por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS em face 

do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, alegando 

em síntese ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios 

com o banco réu, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 118/2007 

– Código 61493 – 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, 

protocolizada em 25.05.2007, tendo como valor da causa a quantia de R$ 

33.903,74. Contudo, afirma que em 2013 o banco réu, sem qualquer motivo 

justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, sem qualquer 

proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Ocorre que, 

aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm 

nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou a 

presente demanda requerendo a condenação da instituição ao pagamento 

dos honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas ações 

ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. Devidamente 

citado, o banco apresenta defesa defendendo em síntese que o contrato 

previa a resilição por parte da contratante, bem como defende que o 

contrato estipula a forma exata como seria a remuneração, que se daria 

quando implementadas as condições, mas não foram implementadas, não 

devendo, portanto, qualquer valor a título de honorários, requerendo assim 

a improcedência dos pedidos. O Autor impugnou a contestação, rebatendo 

os argumentos de defesa, reiterando os pedidos iniciais. Intimados a 

especificar as provas que ainda pretendiam produzir, as partes se 

mantiveram inertes. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O 

deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última 

análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual, já que os elementos do processo permitam a formação do 

convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse sentido é a jurisprudência: 

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR 
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REJEITADA. Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide 

cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de 

prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu 

convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação 

do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO 

PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. 

CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra inconformado 

com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos integram a própria 

lógica do contrato de concessão e que é passível sua transferência aos 

consumidores. Ademais, não há o pagamento das contribuições sociais 

pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em razão da adição dos 

tributos devidos ao preço cobrado pela concessionária pelo serviço 

prestado. Há, desse modo, um repasse econômico e não jurídico. (TJSP - 

APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 

23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo suficientes os documentos 

juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, 

e considerando que a questão não envolve maior dilação probatória tendo 

em vista que as alegações não permeiam questões de fato, e sim de 

direito, julgo antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC. No 

que tange à alegação de prescrição, tenho que restou caracterizada, uma 

vez que a prescrição incidente é a quinquenal, conforme previsão do art. 

206, parágrafo 5º, inciso II, do Código Civil in verbis: “Art. 206. Prescreve: 

(...) § 5º Em cinco anos: (...) II - a pretensão dos profissionais liberais em 

geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus 

honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos 

respectivos contratos ou mandato;” Nos termos do artigo 25, V, da Lei nº 

8.906/94, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de cobrança/arbitramento 

de honorários de advogado, contando o início do prazo da data da 

renúncia ou revogação do mandato (08.03.2013 ID. 12544463) e não da 

data da pactuação. Nesse sentido estão os seguintes julgados do STJ e 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO 

DA ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994. 1. A 

contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da 

Lei nº 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou 

revogação do mandato. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do 

contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do 

recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Embargos de declaração 

recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no 

AgRg no AREsp 594.507/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015) APELAÇÕES 

CÍVEIS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 25, V, DA 

LEI Nº 8.906/94. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o fato de o contrato prever pagamento dos honorários 

por ocasião do recebimento dos valores pelo cliente não possui o condão 

de deslocar o termo inicial do prazo prescricional. Isto porque a regra 

prevista no Estatuto da OAB, pressupondo a rescisão contratual, deixa 

claro o vencimento antecipado da obrigação pecuniária atinente aos 

serviços advocatícios prestados até o momento da revogação/renúncia do 

mandato. 2. Honorários advocatícios mantidos no valor fixado, com 

amparo no artigo 20, §4º, do CPC, para permitir expressão econômica e 

adequada remuneração aos serviços do advogado. RECURSOS DE 

APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70066451600, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 16/12/2015) Portanto, levando-se em consideração o 

término da prestação dos serviços (08/03/2013), somando o prazo de 

cinco anos (artigo 205, §5º, II, do CPC e artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94), o 

termo final para o ajuizamento da ação seria 08/03/2018. Dessa forma, 

considerando que a ação foi proposta em 04.04.2018, há de se acolher a 

prejudicial de prescrição. Ainda que o autor tenha alegado na impugnação 

à Contestação que interpôs Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de 

Prazo Prescricional em desfavor do banco, via n. 1009201-63.2018. em 

trâmite pela 6ª vara Cível da Comarca de Cuiabá, observa-se que também 

foi ajuizada fora do prazo, em 10.04.2018, pelo que não há se falar em 

interrupção da prescrição. Dessa forma, entendo que está prescrita a 

pretensão do autor, razão pela qual ACOLHO a prejudicial de mérito por 

prescrição e JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito nos 

termos do artigo 487, II do CPC. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) do valor da causa em favor da demandada, na forma 

do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de trinta (30) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020153-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILLA ZANGALI DE MATTOS CORREA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR OAB - GO24350-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE TEIXEIRA DE PAULA (REU)

PABLO SOUSA DE CASTRO (REU)

ADRIANA MARIA TEIXEIRA (REU)

 

1020153-38.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LUDMILLA ZANGALI DE MATTOS 

CORREA MOREIRA REU: ADRIANA MARIA TEIXEIRA, LUIZ FELIPE TEIXEIRA 

DE PAULA, PABLO SOUSA DE CASTRO Impulsionamento por certidão Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento / 

extinção. Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor 

(a) / Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020718-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA SANTIAGO JORTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1020718-02.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL EXECUTADO: BENEDITA SANTIAGO JORTE ATO 

ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 – CGJ, impulsiono os autos a parte autora para 

manifestar requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento / extinção. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020 

(assinado digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031941-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FELIPE WERNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 438 de 799



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031941-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE FELIPE WERNER REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Manifeste-se a seguradora acerca do pedido 

de desistência no prazo de 05 dias, valendo o silêncio como anuência. 

Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017558-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017558-61.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS PAULO FERNANDES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 13:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017592-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017592-36.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 08:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017614-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO LEITE ANACLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017614-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE RICARDO LEITE ANACLETO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 
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legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 08:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

07. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017574-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK FRANK MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017574-15.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERICK FRANK MATTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 21/09/2020 às 14:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0006706-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO BERALDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT15229-O (ADVOGADO(A))

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA OAB - MS6296-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

0006706-39.2013.8.11.0041 Valor da causa: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [Nota 

Promissória, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7) POLO ATIVO: TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME, CNPJ 

nº 08.900.721/0001-60, localizada na Avenida Marechal Candido Rondon, 

n°. 1913, Claudia/MT, CEP 78540-000; Nome: ELEANDRO 

BERALDO,Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: SAO PAULO 

VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME, CNPJ: 07.112.413/0001-07 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 
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vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE ANULAÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECISÃO: Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte 

requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo 

Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital da 

requerida. Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC. INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado. Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, THIAGO OTTONI AZAMBUJA, digitei. CUIABÁ, 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0058203-24.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO VATICANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CELIS SANTIN BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE MARTINS FRANGE REGITANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CASTILHO CESAR GARCIA CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

0058203-24.2015.8.11.0041 Valor da causa: R$ 5.654,18 ESPÉCIE: 

[Pagamento, Inadimplemento]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: CONDOMINIO VATICANO, Endereço: Rua General Valle, sn, 

Bandeirantes, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-000; CELIS SANTIN BORGES, 

Endereço: GENERAL VALLE APTO302, 401, EDIF JOAO XXIII, 

BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-010 POLO PASSIVO: Nome: 

CASTILHO CESAR GARCIA CORREA, CPF: 173.924.621-72 Endereço: AV. 

PORTO ALEGRE, N2165, APTO 701, BELA VISTA, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 Nome: VIVIANE MARTINS FRANGE REGITANO, CPF: 

483.479.811-91 Endereço: AV. PORTO ALEGRE, N 2165, APTO 701, BELA 

VISTA, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: AÇÃO DE 

COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS DO EDIFÍCIO VATICANO DECISÃO: 

Dessa forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, 

preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, 

desde já DEFIRO o pedido, para determinar a citação por edital da 

requerida. CASTILHO CESAR GARCIA CORREA - CPF: 173.924.621-72 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) VIVIANE MARTINS FRANGE REGITANO - 

CPF: 483.479.811-91. Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte 

demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, 

para funcionar nestes autos como curador especial da parte requerida, 

com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC. INTIME-SE o 

curador especial acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, 

apresente defesa ao pedido formulado. Após, INTIME-SE a parte 

requerente para impugnação. CUMPRA--SE COM URGÊNCIA POR SE 

TRATAR DE PROCESSO DA META 2-CNJ. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, THIAGO OTTONI AZAMBUJA, digitei. 

CUIABÁ, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
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informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034339-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, mpulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 22 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016453-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO RUBENS DE AMORIM OAB - MT3785/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICK SANTOS MARCONDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016453-49.2020.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: ERICK SANTOS 

MARCONDES Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Deste modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata 

de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. 

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com 

seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária 

gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do 

benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de 

telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini 

Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, 

segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do 

processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032120-12.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMALHO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032120-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL RAMALHO MACHADO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 

FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038633-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA MARCONDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA OAB - MT24705/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER VASCONCELOS PORTELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038633-93.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JEFFERSON MOREIRA MARCONDES EXECUTADO: WAGNER 

VASCONCELOS PORTELA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 

28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto 

Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua 

assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da 

arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para 

otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo 

averiguar atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, 

havendo pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes 

mesmo de eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma 

averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Deste modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata 

de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. 

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com 

seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária 

gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do 

benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de 

telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini 

Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, 

segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do 

processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0017161-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MIRIAM GOMES DA SILVA GRACAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLENE VILARINHO PAIVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  0017161-58.2016.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA, MIRIAM 

GOMES DA SILVA GRACAS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARLENE 

VILARINHO PAIVA Vistos etc. Inicialmente, observa-se que a requerida 

alegou em sua contestação (ID: 27995692), que é parte ilegitima para 

figurar do polo passivo da presente demanda, visto que, em 2007 fez um 

acordo extrajudicial com a requerente, entregando a posse do imóvel, que 

originou os débitos que são o objeto deste feito. A par disto, verifica-se 

que a parte autora juntou aos autos emenda a petição inicial (ID. 

27995705), objetivando a exclusão da demandada SRA. ARLENE 

VILARINHO PAIVA, e solicitando a inclusão do SR. JOANA DO AMARAL 

VIEIRA, em virtude da mesma ser a atual proprietária do referido bem. Insta 

conginar, que o pedido de alteração do polo passivo da demanda, 

solicitado pelo requerente após a alegação de ilegitimidade passiva na 

contestação, tem previsão legal, como podemos constatar no Artigo 339, 

§1° e §2° do Novo Código de Processo Civil: Art. 339. Quando alegar sua 

ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica 

discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as 

despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes 

da falta de indicação. § 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição 

do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338 . § 2º No 

prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial 

para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Assim, 

DEFIRO a medida pleiteada pelo autor para alterar o polo passivo da 

presente demanda, e DETERMINO que o Cartório Judicial retifique a 

autuação dos autos, EXCLUINDO a SRA. ARLENE VILARINHO PAIVA e 

INCLUINDO a SRª. JOANA DO AMARAL VIEIRA, na qualidade de 

requerido(endereço id . 27995707). No mais, em razão da referida 

alteração, se faz necessário a redesignação da audiência de conciliação 

para o dia 10/08/2020 às 09 horas e 30 minutos, nos termos do artigo 334 

do NCPC, que será realizada perante a Central de Conciliação, na sala 01. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017459-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAYO SYMON COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA OAB - SP257627 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (REU)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017459-91.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAYO SYMON COSTA DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL Vistos etc. Verifica-se que o presente 

processo foi distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado 

ao Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Com essas 

considerações, conheço a incompetência deste Juízo e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá, para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010037-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PINHO PROJETOS, CONSTRUCAO CIVIL E AMBIENTAL LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NILSON NENIO DE PINHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1010037-65.2020.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PINHO PROJETOS, CONSTRUCAO CIVIL E 

AMBIENTAL LTDA - EPP, NILSON NENIO DE PINHO ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Verifica-se que o presente 

processo foi distribuído equivocadamente a este juízo, pois foi endereçado 

ao Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá. Com essas 

considerações, conheço a incompetência deste Juízo e DECLINO, ex 

officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca 

de Cuiabá, para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057702-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RAFAEL TAFERNABERRI LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS OAB - MT196120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINJUSMAT (REU)

CHAPA 1 DENOMINADA "EM DEFESA DO SERVIDOR SEMPRE", (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1057702-14.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON RAFAEL TAFERNABERRI LEITE REU: CHAPA 1 DENOMINADA 

"EM DEFESA DO SERVIDOR SEMPRE",, COMISSÃO ELEITORAL DO 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SINJUSMAT Vistos etc. Verifica-se que na data de 

05/12/2019, foi proferida a decisão ID: 26950833, determinando a 

intimação do autor para emendar a petição inicial, no sentido de regularizar 

o polo passivo desta demanda. Posto isto, em 29/01/2020 o requerente 

juntou aos autos a emenda à exordial (ID: 28576203), requerendo a 

exclusão da COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO e a inclusão do 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 

MATO GROSSO (SINJUSMAT). Assim, DEFIRO a medida pleiteada pelo 

autor e DETERMINO que o Cartório Judicial proceda a retificação da 

autuação, conforme solicitado pelo requerente. No mais, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 10/08/2020 às 10h00min, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032159-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA HELENA NEVES MARTINEZ GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032159-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATALIA HELENA NEVES MARTINEZ GONCALVES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 
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CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1013642-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI FERNANDES VIANA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1013642-19.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA REU: SUELI FERNANDES 

VIANA Vistos etc. Recolhidas as custas, recebo o feito pelo procedimento 

comum. Trata-se de Ação de Consignação de Chaves proposta por 

MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA em face de SUELI 

FERNANDES VIANA, devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que pactuou com a requerida em 08.07.2011 um contrato de 

locação de imóvel comercial, situado na Avenida Pernambuco, nº 05, 

Bairro CPA II, Cuiabá-MT, que a relação teve vigência até a assinatura do 

último termo aditivo (05.07.2019), que desde então o contrato vigora por 

prazo indeterminado. Assevera que, tendo em vista a vigência da relação 

por prazo indeterminado, bem como da previsão constante em cláusula 

contratual da possibilidade de denúncia do contrato a qualquer tempo, em 

04.02.2020 procedeu com a notificação da locadora, ora requerida, com o 

fito de encerrar a relação locatícia, que em 14.02.2020 efetuou o 

pagamento do último aluguel, contudo, para sua surpresa, a ré se recusa 

a receber as chaves do imóvel. Ante o exposto requer a concessão de 

tutela de evidência, com fundamento no inciso I do artigo 311 do CPC, para 

que seja autorizado o depósito em juízo das chaves do imóvel. Instrui a 

inicial com documentos. Ao petitório de ID. 30878030 a autora requer o 

aditamento da inicial, com o fito de colacionar aos autos notificação 

enviada pela ré. Pois bem, sobre o instituto da tutela de evidência, Fredie 

Didier Jr. leciona que é necessária a “demonstração de que as afirmações 

de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, o que se 

presume nas hipóteses do art. 311, CPC”. Nesse interim, o art. 311 do CPC 

prescreve os requisitos para obtenção da medida, vejamos: Art. 311. A 

tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - 

ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Assim, 

o deferimento da tutela de evidência independe da demonstração de 

perigo, sendo necessário apenas o preenchimento dos pressupostos 

exigidos no códex, podendo ocorrer o deferimento desta em sede liminar, 

quando evidenciadas as hipóteses estabelecidas nos incisos II e III do 

artigo supra. No caso em apreço, depreende-se dos autos que a 

requerente fundamenta o pedido no inciso I do art. 311, CPC, o que obsta a 

análise do pleito na presente sede de cognição. Com base no 

entendimento jurisprudencial, bem como do que é regulamentado no 

Parágrafo Único do Artigo 311 do Código de Processo Civil, tão somente 

nas hipóteses dos incisos I e II, poderá ser concedida a medida 

liminarmente, o que não é o caso dos autos. Todavia, não se verifica óbice 

quanto ao pleito de devolução das chaves pelo inquilino, porquanto tem o 

condão de, pura e simplesmente, desobrigá-lo dos pagamentos dos 

locativos a partir dessa data, assim como os futuros. Eventual 

responsabilidade por quaisquer infrações ao contrato, eventualmente 

cometidas durante sua vigência, devem ser objeto de discussão em ação 

própria de conhecimento e sob as garantias do contraditório. Sendo de 

natureza potestativa o direito do autor/locatário de restituir o imóvel a 

qualquer tempo, não poderia ser obstaculizado pela locadora, ainda que 

exista multa por rescisão contratual, locativos em atraso, ou mesmo que o 

imóvel necessite de reparos. Nesse sentido: “CONSIGNAÇÃO - CHAVES - 

LOCAÇÃO - RECUSA - IMÓVEL EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO - 

IRRELEVÂNCIA “A recusa no recebimento das chaves, pela locadora, 

para discutir o estado do imóvel ou o cumprimento de outros aspectos do 

contrato de locação, determina a procedência da demanda consignatória, 

inclusive carreando à parte vencida os ônus da sucumbência.” (TJSP 

Agravo de instrumento nº 0191544-63.2012.8.26.0000 - 27ª Câmara de 

Direito Privado Relator Des. MORAIS PUCCI - j. 16.12.2012) “EMENTA: 

ARRENDAMENTO DE IMÓVEL E BENS MÓVEIS - LOCAÇÃO - 

CONSIGNAÇÃO DE CHAVES RECUSA DO PROPRIETÁRIO EM RECEBER 

AS CHAVES DO IMÓVEL EVENTUAIS DÉBITOS OU REPAROS, ALÉM DE 

VISTORIA PRÉVIA, QUE NÃO CONSTITUEM MOTIVO JUSTO PARA A 

RECUSA - DIREITO POTESTATIVO DA ARRENDATÁRIA DE DEVOLVER OS 

BENS ARRENDADOS - DATA A SER CONSIDERADA COMO RESCINDIDO O 

CONTRATO AQUELA DA PROPOSITURA DA AÇÃO RECURSO 

IMPROVIDO.” (Apelação n° 9239263-24.2008.8.26.0000; Relator Des. 

Francisco Thomaz; 29ª Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do 

julgamento: 16/03/11) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de entrega das 

chaves do imóvel objeto do contrato. Considerando a 

PORTARIA-CONJUNTA N. 249, DE 18 DE MARÇO DE 2020, que decretou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial, instituindo o regime obrigatório de teletrabalho, em decorrência das 

medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, 

DETERMINO a intimação pessoal da parte demandada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar aos autos, data, horário e local para recebimento das 

chaves pelo demandante, valendo seu silêncio como recebimento tácito. 

No mais, designo audiência de conciliação para o dia 04/08/2020 às 

11h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada perante a 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 05. Fica a parte autora intimada na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 
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obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017129-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BISPO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017129-31.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAQUELINE BISPO PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JAQUELINE BISPO PEREIRA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

13.10.2018, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 
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despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.10.2018, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do membro inferior 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a 

partir da data do acidente (13.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 
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DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008304-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008304-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 

MARCELO AUGUSTO BORGES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

ajuizada por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS em face 

do BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado nos autos, alegando 

em síntese ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios 

com o banco réu, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de 

natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse. 

Em razão do contrato entabulado, atuou no (s) processo (s): 1. 507/1998– 

Código 83248 – 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, protocolizada 

em 01.09.1998, tendo como valor da causa a quantia de R$ 136.761,80. 

Contudo, afirma que em 2013 o banco réu, sem qualquer motivo 

justificável, notificou a autora da rescisão do contrato, sem qualquer 

proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas 

que “eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e 

quando implementadas as condições contratuais para tanto”. Ocorre que, 

aduz não foi repassado nenhum valor, e os novos escritórios não têm 

nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, pelo que ajuizou a 

presente demanda requerendo a condenação da instituição ao pagamento 

dos honorários advocatícios relativo ao trabalho realizado nas ações 

ajuizadas por este. Instruiu a exordial com documentos. Devidamente 

citado, o banco apresenta defesa defendendo em síntese que o contrato 

previa a resilição por parte da contratante, bem como defende que o 

contrato estipula a forma exata como seria a remuneração, que se daria 

quando implementadas as condições, mas não foram implementadas, não 

devendo, portanto, qualquer valor a título de honorários, requerendo assim 

a improcedência dos pedidos. O Autor impugnou a contestação, rebatendo 

os argumentos de defesa, reiterando os pedidos iniciais. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não reclama 

dilação probatória o que em última análise confrontaria com os princípios 

da celeridade e economia processual, já que os elementos do processo 

permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370). Nesse 

sentido é a jurisprudência: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA 

ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Para que fique evidente que o 

julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a 

necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o 

magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da 

demanda a antecipação do julgamento é legítima. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA 

DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 

C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O autor se mostra 

inconformado com o desfecho de seu pedido. Todavia, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tais tributos 

integram a própria lógica do contrato de concessão e que é passível sua 

transferência aos consumidores. Ademais, não há o pagamento das 

contribuições sociais pelo usuário, mas sim um aumento da tarifa, em 

razão da adição dos tributos devidos ao preço cobrado pela 

concessionária pelo serviço prestado. Há, desse modo, um repasse 

econômico e não jurídico. (TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - 

Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei. Dessa forma, sendo 

suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz 

sobre as questões suscitadas, e considerando que a questão não 

envolve maior dilação probatória tendo em vista que as alegações não 

permeiam questões de fato, e sim de direito, julgo antecipadamente a lide 

nos moldes do artigo 355, I do CPC. No que tange à alegação de 

prescrição, tenho que restou caracterizada, uma vez que a prescrição 

incidente é a quinquenal, conforme previsão do art. 206, parágrafo 5º, 

inciso II, do Código Civil in verbis: “Art. 206. Prescreve: (...) § 5º Em cinco 

anos: (...) II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores 

judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o 

prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos 

ou mandato;” Nos termos do artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94, prescreve 

em 5 (cinco) anos a ação de cobrança/arbitramento de honorários de 

advogado, contando o início do prazo da data da renúncia ou revogação 

do mandato (08.03.2013 ID. 12473579) e não da data da pactuação. 

Nesse sentido estão os seguintes julgados do STJ e do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 

FUNGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. 

PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONTAGEM. EFETIVA FINALIZAÇÃO DA 

ATUAÇÃO. DIES A QUO. ARTS. 25 DA LEI N. 8.906/1994. 1. A contagem 

do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei nº 

8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou 

revogação do mandato. 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do 

contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do 

recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 3. Embargos de declaração 

recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no 

AgRg no AREsp 594.507/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015) APELAÇÕES 

CÍVEIS. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 25, V, DA 

LEI Nº 8.906/94. TERMO INICIAL. DATA DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. Consoante entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, o fato de o contrato prever pagamento dos honorários 

por ocasião do recebimento dos valores pelo cliente não possui o condão 

de deslocar o termo inicial do prazo prescricional. Isto porque a regra 

prevista no Estatuto da OAB, pressupondo a rescisão contratual, deixa 

claro o vencimento antecipado da obrigação pecuniária atinente aos 

serviços advocatícios prestados até o momento da revogação/renúncia do 

mandato. 2. Honorários advocatícios mantidos no valor fixado, com 

amparo no artigo 20, §4º, do CPC, para permitir expressão econômica e 

adequada remuneração aos serviços do advogado. RECURSOS DE 

APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70066451600, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 16/12/2015) Portanto, levando-se em consideração o 

término da prestação dos serviços (08/03/2013), somando o prazo de 

cinco anos (artigo 205, §5º, II, do CPC e artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94), o 

termo final para o ajuizamento da ação seria 08/03/2018. Dessa forma, 

considerando que a ação foi proposta em 29.03.2018, há de se acolher a 

prejudicial de prescrição. Ainda que o autor tenha alegado na impugnação 

à Contestação que interpôs Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de 

Prazo Prescricional em desfavor do banco, via n. 1009201-63.2018. em 

trâmite pela 6ª vara Cível da Comarca de Cuiabá, observa-se que também 

foi ajuizada fora do prazo, em 10.04.2018, pelo que não há se falar em 

interrupção da prescrição. Dessa forma, entendo que está prescrita a 

pretensão do autor, razão pela qual ACOLHO a prejudicial de mérito por 

prescrição e JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito nos 

termos do artigo 487, II do CPC. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% 

(quinze por cento) do valor da causa em favor da demandada, na forma 

do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de trinta (30) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017816-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOEL GARCIA DE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINESIO FIRMINO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURIVAL DIAS PEDROSO OAB - MT13254-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017816-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL GARCIA DE MATTOS REU: SINESIO FIRMINO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE ALUGUÉIS, 

ENCARGOS DA LOCAÇÃO e OBRIGAÇÃO DE FAZER, formulada por JOEL 

GARCIA DE MATOS em desfavor de SINÉSIO FIRMINIO DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificados nos autos, alegando que firmou com o requerido 

contrato de locação desde a data de 15/03/2011, tendo como objeto de 

locação um terreno comercial localizado na avenida V2, Quadra 28, Lote 

34, esquina com Rua travessa J, nº 26, Nova Esperança II, Cuiabá - MT, 

CEP 78.098-666, pelo valor mensal de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta 

reais). Argumenta que no início da locação foi acordado que iria se instalar 

no local um ponto comercial de laja jato, sendo assim as benfeitorias 

realizadas pelo locatário seriam descontadas do aluguel ao decorrer da 

relação contratual, em que pese o que foi pactuado o requerido jamais 

apresentou qualquer nota das benfeitorias realizadas. Salienta que com o 

passar dos anos o valor utilizado para as benfeitorias foram se findando e 

o locatário se recusa a realizar o pagamento de alugueis e IPTU, e, que 

sendo assim o contrato entabulado entre as partes vem sendo 

descumprido pelo réu. Dessa forma ajuíza a ação pugnando pela 

determinação de desocupação do imóvel em razão do inadimplemento e 

pagamento dos valores em atraso. Com a inicial anexa documentos. 

Recebida a inicial, fora determinada a purgação da mora pela requerida ou 

a sua desocupação voluntária do imóvel via ID. 14164508. Devidamente 

citado, o requerido apresentou Contestação extemporânea, requerendo a 

reconsideração do prazo e recebimento da peça. Via ID. 18077950 foi 

indeferido o pedido de Reconsideração do réu e decretada sua REVELIA. 

Via ID. 18516300 foi anexada Certidão do Oficial de Justiça constatando a 

desocupação do imóvel e imissão do autor na posse do bem. É o relatório. 

Decido. Registra-se de início, a aplicação ao presente caso do que 

preceitua o artigo 355 do Código de Processo Civil, já que a parte 

requerida devidamente citada na ação principal deixou o prazo decorrer 

sem apresentação de defesa: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349”. Sobre a revelia, o artigo 344 do mesmo diploma legal 

dispõe que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.” Dessa feita, o julgamento antecipado da lide se impõe não havendo 

cerceamento de defesa pela não abertura de prazo para especificação de 

provas. Nesse sentido: “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder”. (STJ, 4ª T. REsp 2.832-RJ). No comentário deste artigo, 

os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, no 

Código de Processo Civil Comentado, na página 593, dissertam sobre o 

tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o 

réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) 

contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, mas não impugna 

os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo nosso) Mais adiante, 

na página 600 os mesmos autores asseveram sobre os efeitos da revelia, 

vejamos: “4. Efeitos da revelia. A norma fala impropriamente em “revelia”, 

querendo significar, na verdade, efeitos da revelia. Tanto isso é verdade 

que faz referência expressa ao CPC 319, que regula os efeitos da revelia. 

A hipótese é espécie do gênero previsto no inciso anterior, porque o 

principal efeito da revelia é fazerem-se presumir verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. Assim, são os fatos que não precisam ser 

provados em audiência, por expressa determinação do CPC, 334, III 

(incontrovertidos) e IV (presunção de veracidade)”. É cediço que tal 

presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, cede às provas em 

contrário. Assim, in casu, apesar de devidamente citado, o requerido 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação aos 

autos, importando a contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos, e, 

impondo a procedência do pedido, em conformidade com o comentário dos 

juristas acima nominados. No mérito, informa a parte autora que o 

requerido possui além de todos os débitos dos aluguéis, as faturas 

relativas ao IPTU. Em razão dos efeitos da revelia e da ausência de defesa 

pela requerida, que foi devidamente citada, tem-se como existente e válida 

a relação locatícia havia entre o autor e a ré, bem como as obrigações 

pactuadas nos valores indicados na petição inicial. Portanto, cabível a 

condenação ao pagamento dos aluguéis durante o período em que o 

locatária permaneceu na posse do imóvel, bem como ao pagamento dos 

tributos referentes ao uso do bem, tal como IPTU, acrescido ainda da multa 

contratual prevista na Cláusula XII no valor de três aluguéis. Sabe-se que 

no contrato de locação, o locador deve disponibilizar o imóvel e em 

contrapartida o locatário deve pagar os alugueres devidos, bem como as 

taxas referentes ao imóvel e demais gastos consequentes de seu uso, 

como luz, água e limpeza. Assim, e considerando ainda que o contrato 

entre as partes prevê que tais contas correrão por conta do locatário 

(Cláusula III, “A”), plenamente cabível sua condenação ao pagamento dos 

valores, sejam eles do IPTU e das faturas de energia elétrica, que deverão 

ser transferidas para a titularidade da ré, pela própria. O Código de 

Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe 

ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é 

ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Assim, não tendo o requerido apresentado 

qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ou mesmo 

efetuado o pagamento dos valores em atraso dos aluguéis, tem-se que 

deve ser reconhecida a existência da locação, bem como o atraso nos 

pagamentos. A propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência pátria: 

“AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DE 

ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - ALUGUEIS ATRASADOS - 

PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE MULTA DE 10% - 

POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE A ação de despejo pode ser 

cumulada com a cobrança de alugueis que só será ilidida se demonstrado 

o pagamento mediante recibo. A cláusula que fixa multa de 10% é 

permitida e não está ofendendo o Código de Defesa do Consumidor que 

não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 10518091731738001 MG , 

Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito da parte locadora, (inc. II do art. 333 do CPC). Ônus do 

qual não se desincumbiu a locatária no caso. APELO DESPROVIDO”. 

(Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 20/11/2014). 

(TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de 

Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. No mais, o contrato de 

locação é título extrajudicial conforme prevê o artigo 784, inciso VIII Código 

de Processo Civil, e desse modo, nada impede que o reclamante execute 

as obrigações inadimplentes dos requeridos. Neste sentido a corte Mato 

Grossense preleciona: “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

CONTRATO E LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - COBRANÇA DE 

ACESSÓRIOS - POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS COMPENSATÓRIA E 

MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM SER COBRADOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O contrato de locação é 

título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, IV, do Código de 

Processo Civil, estando nele compreendidas as obrigações acessórias 

como o pagamento das contas de água, luz, multa e tributos, 

expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de locação, uma 

vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe no caso 

qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por atraso no 

pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do contrato de 

locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A aplicação do IGPM 

ao contrato de locação não traz ilegalidade à cobrança.” (TJMT – 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de Julgamento: 

08-5-2006). Tendo o requerido abandonado o imóvel, desnecessário 
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qualquer provimento jurisdicional nesse sentido. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais 

DECLARANDO RESCINDIDO O CONTRATO. No mais, CONDENO a ré ao 

pagamento do valor de R$ 21.080,54, a título de Aluguéis vencidos IPTU, 

devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês a partir da data de cada vencimento mensal. CONDENO, a 

demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o §§ 2º 

do art. 85 do CPC, arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da 

condenação. P. R. I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016446-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE PINTO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS OAB - MT10473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016446-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSE PINTO DE LIMA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por JESSE PINTO DE LIMA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos já devidamente 

qualificados nos autos, alegando que reside no imóvel de Unidade 

Consumidora nº 6/2520372-0 tendo uma média de consumo de 28 a 30 

KWh, contudo, no mês de Novembro/2016 a fatura foi gerada no valor de 

R$ 672,44 (seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro 

centavos), o que reflete um aumento de mais de 400%, sem qualquer 

motivo justificável. Relata que buscou a ré na tentativa de solucionar a 

questão mas não obteve êxito, sendo apenas informado que o valor é 

referente à uma recuperação de consumo de meses que não foram 

medidos o consumo, e que se não fossem pagas as faturas, o 

fornecimento poderia ser interrompido. Diante disso, requereu a 

concessão da tutela antecipada para determinar que a requerida se 

abstenha de interromper o fornecimento de energia, e ao final que a ação 

seja julgada totalmente procedente, com a confirmação da liminar, 

readequação das contas com valor elevado de a partir de Novembro/2016 

e condenação em danos morais. Com a exordial anexa documentos. 

Antecipação de Tutela indeferida via ID. 15050123. Devidamente citada, a 

demandada apresenta contestação e documentos via ID. 16715700, 

alegando em síntese que não há irregularidade na cobrança pois o valor 

cobrado é o efetivamente o consumido pela unidade consumidora, tendo 

em vista que o valor foi gerado através de leitura do medidor. A parte 

autora impugna a contestação via ID. 16917617. Intimadas a especificar as 

provas que ainda pretendiam produzir, as partes se mantiveram inertes. É 

o relatório. Decido. De plano, insta esclarecer que se aplica à hipótese o 

Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu artigo 22. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já nem discute mais a 

incidência do diploma consumerista, tratando automaticamente de 

relacionar a prestação de serviço público análogo à relação de consumo, 

conforme se depreende das ementas colacionadas: “PROCESSUAL CIVIL 

E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. MEDIDOR. AVARIA. 

CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. TARIFA SOCIAL. REQUISITOS. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não 

ocorre contrariedade ao art. 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de 

origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu 

exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos 

interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre 

concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento 

de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é 

consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Colhe-se do acórdão estadual que, "compulsados os 

autos, verifica-se que a ré, ora apelante, não logrou comprovar quer a 

efetiva ocorrência de irregularidade na unidade consumidora em questão, 

quer a legitimidade do demandado para responder pelo débito decorrente 

de recuperação de consumo. Em que pese entenda ser possível a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica e a recuperação do 

consumo não faturado quando comprovada a ocorrência de fraude, na 

casuística apresentada tenho que os elementos constantes dos autos não 

são suficientes à comprovação da fraude imputada à parte autora". 4. As 

conclusões do Tribunal de origem derivaram da análise dos elementos 

fático-probatórios constantes dos autos, cuja revisão é defesa em sede 

de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 5. Não havendo 

tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é 

de se manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. 6. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

468.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/03/2014, DJe 07/04/2014) – grife. “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. OCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

NÃO PROVIDO.1. Não tendo o Tribunal de origem emitido nenhum juízo de 

valor acerca do dispositivo legal tido por violado no acórdão recorrido, no 

que concerne à legalidade da cobrança com base na tarifa mínima e na 

tarifa progressiva, resta ausente seu necessário prequestionamento, 

incidindo na espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.2. O Superior Tribunal 

de Justiça possui o entendimento de que se aplica a legislação 

consumerista aos serviços prestados pelas concessionárias de serviços 

públicos. Incidência da Súmula 83/STJ.3. As Turmas que compõem a 

Primeira Seção deste Superior Tribunal firmaram orientação no sentido de 

que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não 

decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta do fornecedor do serviço" 

(REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 

de 20/4/09).4. Rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, 

no sentido de que houve cobrança indevida no consumo de água, 

demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento 

vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 7/STJ.5. Agravo 

não provido.(AgRg no AREsp 266.103/RJ, Rel. Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 

20/03/2013) – grifei. In casu, aduz a parte autora que é usuário (a) dos 

serviços da ré e que a(s) fatura(s) do(s) meses de Novembro de 2016, no 

valor de R$ 672,44 (seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro 

centavos) não reflete o consumo real de sua residência, que tinha média 

de R$ 18,00. A requerida contestou alegando que as argumentações do 

autor não passam de meras irresignações, não havendo qualquer prova a 

corroborar com isso. Defendeu que a cobrança foi gerada em razão de 

acúmulo de consumo não aferido em meses anteriores, e que tal modo de 

faturamento é legal, devendo ser julgado improcedentes os pedidos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a ré, embora tenha refutado os fatos 

aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de 

serem devidos os valores cobrados nas faturas discutidas nestes autos, 

mormente documento comprobatório do regular funcionamento do relógio 

medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo 

ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código 

de Processo Civil. Nessa digressão, a situação sub examine se enquadra 

na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo dispõe que o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, vejamos: Art. 14 - O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Não há qualquer 
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prova de que o valor cobrado durante tal período foi regularmente faturado 

pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia 

produzir, se manteve inerte. Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer 

comprovação de que o valor cobrado é de fato o correspondente por 

eventual acúmulo de consumo, que na verdade, pelo que se vê, é 

visivelmente maior que a média de consumo do medidor da parte autora, 

ID. 15050273. Calha salientar ainda que, a dúvida sobre a causa do alto e 

repentino aumento de consumo exime o consumidor de pagar a 

integralidade dos valores contidos nas faturas. Vejamos: RECURSO 

INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO COM VALORES ACIMA 

DA MÉDIA MENSAL CONSUMIDA. TROCA DO MEDIDOR. REDUÇÃO DO 

CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FUGA DE ENERGIA, CURTO 

CIRCUITO OU FALHA INTERNA. REVISÃO DAS FATURAS 

CONSIDERANDOS OS VALORES JÁ PAGOS PELO AUTOR. SENTENÇA 

MANTIDA. Trata-se de ação em que o autor visa discutir o faturamento 

das contas de energia elétrica com valores acima da média de consumo. 

Causa que não se reveste de complexidade para afastar a competência 

dos Juizados Especiais, sendo desnecessária a realização de perícia para 

a solução do litígio. Verossimilhança das alegações da autora evidenciada 

pela redução considerável do consumo de energia elétrica após a 

substituição do medidor, em fevereiro de 2011 (fls. 04/09). Ausência de 

prova quanto à eventual desvio de energia, curto circuito ou falha interna 

na instalação, ônus que competia à requerida, a teor do disposto no artigo 

6º, inc. VIII, do CDC e 333, inc. II, do CPC. Assim, devida a revisão das 

faturas com base nos três meses posteriores à troca do medidor, 

observados os pagamentos realizados pelo autor em fevereiro e março de 

2011. Improcedência do pedido contraposto. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 

9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005049721, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin 

Bigolin, Julgado em 08/04/2015). Destaquei. A própria ré em sua 

contestação confessa que no período debatido pela parte autora, o valor 

realmente destoou da normalidade, de maneira que a irresignação da parte 

autora tem fundamento. E, não esclarecido o motivo do exagerado 

consumo registrado, não pode o consumidor ser compelido a pagar, 

devendo o valor ser reembolsado ao requerente. Vale destacar que 

apesar de prevista legalmente, a leitura plurimensal em zona rural não 

pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal, 

devendo a concessionária realizar a leitura no ciclo subsequente sempre 

que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos 

(art. 86, § 3º, da Resolução 414/2010). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RIO GRANDE ENERGIA S/A. COBRANÇA SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL. LEITURA 

PLURIMENSAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. 

NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA A COBRANÇA PELA MÉDIA ARITMÉTICA 

DOS VALORES DAS ÚLTIMAS MEDIÇÕES. LEITURA POR ESTIMATIVA 

QUE, CONTUDO, NÃO PODE SERVIR PARA IMPOR AO CONSUMIDOR UM 

VALOR DE CONSUMO IRREAL, MUITO SUPERIOR À MÉDIA ATRIBUÍDA 

AOS MESES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70076989953, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 20/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70076989953 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 

20/06/2018, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 27/06/2018) RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E EXCESSIVO NO CONSUMO DE 

ENERGIA. RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE É ATRIBUIDO. 

RELATÓRIO DE CONSUMO QUE APRESENTA ELEVAÇÃO INJUSTIFICADA 

E REPENTINA NO CONSUMO. REVISÃO DETERMINADA COM BASE NA 

MÉDIA DO CONSUMO APURADA NO PERÍODO POSTERIOR. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007410921, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 24/08/2018). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007410921 RS, Relator: Silvia Maria Pires 

Tedesco, Data de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018). Destaquei. 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA COM VENCIMENTO EM 

05/05/2015. EXCESSO DE CONSUMO EM RELAÇÃO À MÉDIA MENSAL 

DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. CAUSA IGNORADA. INEXIGIBILIDADE DO 

VALOR COBRADO PELA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO PELA MÉDIA 

DOS CONSUMOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO. I) Não restando esclarecida a causa do exagerado 

consumo registrado na fatura impugnada, muito superior à média mensal 

dos consumos, não pode o consumidor ser compelido ao pagamento do 

valor imposto pela concessionária, militando a dúvida em seu favor. Assim, 

deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do valor de R$ 

22.590,19, tornando liberatório o pagamento oferecido em juízo, calculado 

pela média dos consumos (R$ 2.860,55). II) A verba honorária deve ser 

mantida conforme fixada na sentença, a permitir a adequada remuneração 

pelo trabalho desenvolvido no processo, em atenção às diretrizes do art. 

85, §§ 2º e 8º, do Novo Estatuto Processual. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70070052360, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 

22/09/2016). (TJ-RS - AC: 70070052360 RS, Relator: Francisco José 

Moesch, Data de Julgamento: 22/09/2016, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/09/2016) Dessa 

forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na 

conta do autor, deve a requerida readequar a(s) fatura(s) do(s) meses de 

Novembro/2016, devendo ser observada a média de consumo da parte 

autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida. Em 

relação ao pedido de condenação em danos morais, embora tenha 

alegado a ocorrência de cobrança indevida, o caso concreto não 

estampou elementos que permitissem concluir pelo experimento de dano 

moral, de modo que os transtornos daí decorrentes não comportam 

reparação passível de ressarcimento pecuniário. As circunstâncias 

narradas apenas configuram um incômodo inerente à vida cotidiana, o que 

não se confunde com o dano moral, sobretudo quando sequer há notícia 

de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito ou qualquer 

consequência grave que justifique o cabimento da indenização 

perseguida. Portanto, no que diz com o dano moral postulado, não houve 

ofensa ao patrimônio subjetivo, na medida em que não foram 

apresentadas provas de que a requerente foi submetida a vexame ou a 

situação de constrangimento capaz de atingir sua dimensão moral ou 

importar prejuízo para sua imagem. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. CONTAS REFERENTES AO MÊS APONTADO JÁ ADIMPLIDA. 

DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA. SOMENTE A COBRANÇA INDEVIDA NÃO 

GERA DANOS MORAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Ilegítima 

a cobrança realizada pela Celpe, vez que já adimplidos a fatura, cujo 

período de consumo é idêntico ao apontado como não pago, conforme 

documentos acostados aos autos. 2. Salvo casos excepcionais, a 

cobrança de débito inexistente só enseja dano moral quando ultrapassa a 

esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a 

inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. No caso concreto, apesar da 

cobrança indevida, não há prova de inscrição do autor em cadastro de 

proteção ao crédito ou de corte do fornecimento de água. Portanto, 

indevidos os danos morais. Precedentes do TJPE. 4. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PE - APL: 4793315 PE, Relator: Bartolomeu 

Bueno, Data de Julgamento: 30/08/2018, 3ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 12/09/2018). Destaquei. Em relação à repetição do indébito, o 

requerente faz jus ao recebimento em dobro daquilo que foi pago, 

considerando que a situação em exame se enquadra nas hipóteses do 

referido instituto. Outrossim, vale frisar que o Código de Defesa do 

Consumidor prevê ser direito do consumidor, o direito a repetição de 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros, quanto cobrando por quantia indevida, (Art. 

42, § único), verbis: “Art. 42... Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável”. Assim, devida se torna a 

aplicação do referido diploma legal, no caso em tela, todavia inegável que 

a parte autora pagou por um serviço que não utilizou, sendo cabível a 

restituição em dobro. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, para DETERMINAR que a requerida realize a readequação 

da(s) fatura(s) do(s) mês de Novembro/2016, devendo ser observada a 

média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da 

primeira fatura indevida. CONDENO a requerida ao ressarcimento em 

dobro do valor pago pela fatura de Novembro/2016, incidindo correção 
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monetária pelo índice INPC desde a data do desembolso, e juros de mora 

de 1% a.m., a partir da citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das 

custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, 

que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e 

considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002021-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA BETTAO FERRI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELAINE MARGARETH BETTAO FERRI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DANIEL BETTAO FERRI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO RAMOS PEDROZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA OAB - MT15259-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0002021-81.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DANIEL BETTAO FERRI, ISADORA BETTAO 

FERRI, ELAINE MARGARETH BETTAO FERRI ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: FLAVIO RAMOS PEDROZA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por DANIEL BETTÃO FERRI, ISADORA BETTÃO FERRI e ELAINE 

BETTÃO FERRI em desfavor de FLAVIO RAMOS PEDROZA e SAMARA DE 

ARRUDA ASSUMPÇÃO PEDROZA, devidamente qualificados, alegando em 

síntese que adquiriram dos requeridos um imóvel através de Contrato de 

Compra e Venda, datado de 08.02.2011, sendo o objeto um lote com 

extensão de 379,97 m² e área construída de 154,95 m². Relatam que 

acordaram verbalmente um aumento de 20m² no projeto, ficando a entrega 

prevista para Outubro de 2011, mas no decorrer do tempo relatam que 

passaram por vários imbróglios, sendo impedidos de falar com os 

funcionários, e sempre que visitavam o canteiro de obras encontravam 

coisas erradas. Aduzem que quando houve e efetiva entrega do bem, em 

desconformidade com o acordado no contrato e notificaram os requeridos, 

que dispostos a contribuir para a solução, optaram por realizar um laudo 

pericial profissional, a fim de constatar os reparos. Relatam que foi feito o 

laudo mas os réus se recusam a pagar pela realização dos reparos, pelo 

que ajuizaram a presente ação requerendo a reparação dos danos 

atestados no laudo pericial, pagamento de multa contratual e danos 

morais. Instrui a exordial com documentos. Devidamente citados, os 

requeridos apresentaram Contestação e Documentos via ID. 28260797, 

alegando preliminarmente a carência da ação por falta de interesse de 

agir. No mérito, defende a inexistência de comprovação dos fatos 

constitutivos do direito dos autores, tal como os supostos prejuízos 

materiais que não podem ser presumidos e a inexistência de Danos 

Morais. Os requerentes impugnaram a contestatória, rebatendo os 

argumentos expendidos na peça defensiva. Instadas a especificarem as 

provas que pretendessem produzir, os autores requereram o julgamento 

antecipado da lide, enquanto que os réus nada manifestam. É o relatório. 

Decido. Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, caput do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (Destaquei). 

Preliminarmente, alegam os requeridos a carência da ação por falta de 

interesse de agir dos autores, tendo em vista que os danos alegados na 

inicial são relativos ao conteúdo verbal do acordo entre as partes, que não 

foi comprovado, pelo que deve ser extinta a ação. Pois bem, o contrato 

entre as parte de ID. 28260170 já demonstra a relação entre ambas e a 

questão relativa aos supostos danos se refere ao mérito, e como tal será 

apreciado. No mérito, buscam os requerentes a reparação e cumprimento 

das obrigações acertadas em contrato, bem como indenização por danos 

morais e pagamento multa contratual por inadimplemento. Defendem sua 

pretensão argumentando que acordaram com os requeridos algumas 

reformas no bem (ampliação), que foram realizadas com defeito pelos 

réus, além de ter atrasado. Argumentam que realizaram, em conjunto com 

os réus, um laudo pericial que constatou inúmeros vícios construtivos, que 

buscam a reparação e indenização em razão disso. Os requeridos 

combatem que não foram comprovadas as alegações dos autores, na 

medida que os supostos prejuízos não podem ser presumíveis, e devem 

estar devidamente comprovados. Nesse sentido o Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” Cumpre ressaltar, desde logo, que os réus possuem o 

ônus de arguir em sua contestação todas as matérias de defesa de que 

dispõe, de caráter formal ou material, aptas a justificar o não acolhimento 

da pretensão inicial formulada pelo requerente. Conforme ensinamento de 

Nelson Nery “No processo civil é proibida a contestação genérica, isto é, 

por negação geral. Pelo princípio do ônus da impugnação especificada, 

cabe ao réu impugnar um a um os fatos articulados pelo autor na petição 

inicial. Deixando de impugnar um fato, por exemplo, será revel quanto a 

ele, incidindo os efeitos da revelia (presunção de veracidade – CPC 319).” 

(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de 

Processo Civil Comentado. 13. ed. p. 688). Assim, sabe-se que se não 

impugnado especificadamente cada fato narrado na inicial, é de se 

presumir a sua ocorrência. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS 

NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PARTE 

RÉ. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO 

COMPROVADO. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076640077, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente 

Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 25/04/2018). (TJ-RS - AC: 

70076640077 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de 

Julgamento: 25/04/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/04/2018). Destaquei. APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IGUALMENTE GENÉRICA. MANUTENÇÃO DO 

DECISUM DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Banco do 

Brasil ingressou com ação de cobrança para ver os Apelantes 

condenados a pagar o débito do contrato de adesão de produtos pessoa 

jurídica nº. 006.803.389, no valor de R$ 73.514,96. 2. O Recorrente 

apresentou defesa argumentando que a sua inadimplência teve origem 

nas cobranças indevidas realizadas pela instituição financeira. Asseverou 

que o contrato objeto de discussão apresentava cláusulas abusivas, 

prevendo taxas de juros superiores ao permitido e cumuladas com a 

atualização pela TR, anatocismo e comissões ilegítimas. 3. O magistrado 

considerou que os Recorrentes apresentaram defesa genérica, não se 

desincumbindo do ônus de impugnar precisamente os fatos articulados na 

Inicial e de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do Autor. 4. O art. 302 do CPC/1973estabelecia que era dever do 

réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, 

presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados. No mesmo sentido 

está o art. 341 do Novo Código de Processo Civil. 5. Analisando-se a 

contestação, percebe-se que, de fato, os Réus alegaram que os juros, 

taxas e comissões foram aplicados de forma exorbitante, porém, não 

especificaram o percentual que teria sido aplicado e qual seria o devido, 

nem mencionaram o tipo de comissão que estaria sendo ilegalmente 

aplicada, ou a que taxa se referiam como ilegal. 6. Recurso desprovido. 

Sentença mantida. (TJ-PE - APL: 4022044 PE, Relator: Sílvio Neves 

Baptista Filho, Data de Julgamento: 24/05/2017, 1ª Câmara Regional de 

Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/06/2017). Destaquei. Na 

hipótese, os requeridos defendem exclusivamente a ausência de 

comprovação dos fatos alegados na inicial, se limitando a impugnar os 

pedidos iniciais sob um único fundamento, o de que os autores não fazem 

prova dos fatos constitutivos, insistindo na distribuição do ônus da prova 
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em desfavor destes. Pois bem, ainda que os réus tenham defendido que 

não restaram comprovadas as alegações de vício no imóvel e do acerto 

para tal, os requeridos não impugnaram especificamente cada fato e 

tampouco trouxeram qualquer prova apta a desconstituir tais alegações. 

Digo isto porque, na defesa apresentada pelos réus, sequer fora 

impugnado o fato de que a perícia realizada no bem fora realizada com a 

participação dos réus, que frise-se, consta no próprio Laudo que o 

Contratante é o réu Flávio Ramos Pedroza, assim, resta incontroversa a 

efetiva participação de ambas as partes na produção do laudo (em 

respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório), pelo que deve 

ser tido como prova robusta a fim de caracterizar os prejuízos alegados. 

Além disso, mesmo intimados a especificar as provas que ainda 

pretendiam produzir, os réus se mantiveram inertes e não demonstraram 

interesse algum em rechaçar as alegações da inicial. Assim, demonstrado 

os vícios na construção através do Laudo de ID. 28260173, cai por terra a 

alegação dos requeridos de que não restaram comprovados os danos na 

hipótese, ficando estes responsáveis por sua reparação, nos conformes 

previstos na Conclusão do Laudo. Vale destacar que os réus são 

responsáveis pela reparação dos danos tendo em vista que o contrato de 

ID. 28260170 entre as partes previa que o imóvel seria entregue conforme 

memorial descritivo, o que não foi feito. Quanto ao pagamento da multa 

contratual por inadimplemento, verifica-se que há previsão de pagamento 

apenas no caso de rescisão do contrato (cláusula 6), que não é o caso 

dos autos, pelo que deve ser rejeitado o pedido. Quanto ao pedido de 

condenação ao pagamento de danos morais, das provas carreadas nos 

autos, resta evidente a existência de ato ilícito e do consequente dever 

dos réus em reparar os danos morais suportados pelos autores, 

decorrentes do abalo psicológico e moral sofrido ao deixarem de receber 

o imóvel na forma prometida, somando-se aos vícios percebidos quando 

do recebimento, constatações que conduzem ao reconhecimento do dano 

moral indenizável. Sobre o assunto: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – VÍCIOS 

NA CONSTRUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atraso na entrega da obra somado 

aos vícios de construção dão ensejo ao reconhecimento do dano moral 

indenizável, quando ultrapassam os meros dissabores, ofendendo os 

direitos de personalidade. (TJ-RR - AC: 08182542020158230010 

0818254-20.2015.8.23.0010, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 

03/02/2020, p.). APELAÇÃO CÍVEL - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE 

- PRELI- MINAR REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - 

APARTA- MENTO CONTENDO VÁRIOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - DANO 

MORAL RECONHECIDO - REPARAÇÃO NECESSÁRIOS DOS VÍ- CIOS 

APURADOS. - Presente o interesse processual da parte autora, rejeita- se 

a preliminar respectiva. - Verificando que houve atraso na entrega da obra 

e, ainda, verificando que o imóvel foi entregue com vários vícios de 

construção, impõe-se a confirmação de reconhecimento do dano moral 

indenizável, ante a ofensa psicológica causada ao comprador. - Apurados 

os vícios pela perícia técnica realizada, impõe-se a confirmação da 

responsa- bilidade do construtor de corrigir tais falhas. (TJ-MG - AC: 

10687120070648001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Jul- gamento: 27/07/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Pu- blicação: 04/08/2017). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, para condenar os requeridos à realizar os reparos necessários no 

imóvel, conforme conclusão do Laudo via ID. 28260174 pág 3 e 4. 

CONDENO a requerida ao pagamento a título de indenização por danos 

morais o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

do INPC/IBGE a partir desta data. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% 

(dez por cento) do valor total da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 2º do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1009058-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE PINHO (AUTOR(A))

MANOEL FORTUNATO DE MELO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MARIA DE QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009058-74.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL FORTUNATO DE MELO NETO, JOAO BATISTA DE PINHO REU: 

ANTONIA MARIA DE QUEIROZ Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO 

c/c COBRANÇA formulada por MANOEL FORTUNATO DE MELO NETO e 

JOÃO BATISTA DE PINHO em desfavor de ANTONIA MARIA DE QUEIROZ, 

devidamente qualificados nos autos, alegando o primeiro autor que é 

administrador do imóvel de propriedade do segundo, e firmaram com a 

requerida contrato de locação do bem, pelo valor mensal de R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais). Relatam que a locatária não vêm adimplindo com os 

valores do aluguel e mesmo notificada pra que purgasse a mora ou 

desocupasse o bem, se manteve inerte, pelo que ajuizaram a presente 

ação requerendo liminarmente o despejo da ré. No mérito requere o 

pagamento dos alugueis em atraso e multa contratual. Com a exordial 

anexa documentos. Antecipação de Tutela deferida via ID. 12783837. A 

requerida devidamente citada via ID. 13440560 não apresentou 

Contestação. É o relatório. Decido. A requerida devidamente citada, não 

apresentou contestação conforme certidão do Oficial de Justiça de ID. 

13440560, razão pela qual decreto a REVELIA e verificando que a matéria 

é unicamente de direito, não havendo necessidade de se produzir mais 

provas, passo ao julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I e II 

do Código de Processo Civil. Não obstante a revelia da ré, que traz a 

presunção da veracidade dos fatos articulados, observa-se que os 

documentos encartados com a inicial são provas suficientes da alegação 

dos autores, senão vejamos: Consta do Contrato de Locação ID. 

12559438, que os autores locaram à requerida em 06.02.2017 um imóvel 

pelo valor mensal de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) durante os três 

primeiros meses, e após R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Sabe-se que 

no contrato de locação, o locador deve disponibilizar o imóvel e em 

contrapartida o locatário deve pagar os alugueres devidos. Ante a 

incidência dos efeitos da revelia, é de se concluir pela veracidade dos 

fatos articulados na inicial quanto ao descumprimento contratual por parte 

da Ré, o que conduz à rescisão contratual e a sua condenação ao 

pagamento dos valores cobrados. A propósito, assim dispõe a nossa 

jurisprudência pátria: “AÇÃO DE DESPEJO - FALTA DE PAGAMENTO - 

COBRANÇA DE ALUGUEIS - CUMULAÇÃO PERMITIDA - ALUGUEIS 

ATRASADOS - PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS - CLÁUSULA DE 

MULTA DE 10% - POSSIBILIDADE - PEDIDO PROCEDENTE A ação de 

despejo pode ser cumulada com a cobrança de alugueis que só será 

ilidida se demonstrado o pagamento mediante recibo. A cláusula que fixa 

multa de 10% é permitida e não está ofendendo o Código de Defesa do 

Consumidor que não é aplicado à espécie”. (TJ-MG - AC: 

10518091731738001 MG , Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 

29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

11/06/2014). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. É ônus do locatário comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora, (inc. II 

do art. 333 do CPC). Ônus do qual não se desincumbiu a locatária no caso. 

APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70060173911, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 20/11/2014). (TJ-RS - AC: 70060173911 RS , Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2014). Destaquei. 

Os autores trazem planilhas atualizadas dos débitos, comprovando a 

inadimplência da devedora em relação às taxas do imóvel locado, bem 

como os aluguéis, requerendo a rescisão do contrato com o consequente 

despejo da locatária. No mais, o contrato de locação é título extrajudicial 

conforme prevê o artigo 784, inciso VIII Código de Processo Civil, e desse 

modo, nada impede que o reclamante execute as obrigações inadimplentes 

da requerida. Neste sentido a corte Mato Grossense preleciona: 

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO E 
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LOCAÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - COBRANÇA DE ACESSÓRIOS - 

POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - COBRANÇA DE MULTAS COMPENSATÓRIA E 

MORATÓRIA - LEGALIDADE - JUROS QUE DEVEM SER COBRADOS A 

PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O contrato de locação é 

título executivo extrajudicial nos termos do artigo 585, IV, do Código de 

Processo Civil, estando nele compreendidas as obrigações acessórias 

como o pagamento das contas de água, luz, multa e tributos, 

expressamente previstas no contrato. Os dispositivos do Código de 

Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de locação, uma 

vez que estes são disciplinados por lei especial e não existe no caso 

qualquer relação de consumo. Não se confunde a multa por atraso no 

pagamento do aluguel com a multa por rescisão indevida do contrato de 

locação, podendo ser ambas cobradas na execução. A aplicação do IGPM 

ao contrato de locação não traz ilegalidade à cobrança.” (TJMT – 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 

2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de Julgamento: 

08-5-2006). Efetivamente, tendo o requerido deixado de apresentar os 

recibos de pagamentos dos aluguéis em atraso, na quantia de R$ 

4.620,00, é certo que a ausência de pagamento está comprovada. 

Havendo multa contratual para o caso da inadimplência da locatária, 

plenamente cabível a sua condenação, nos termos da cláusula Décima 

Terceira do Contrato, que estipula multa no valor de 2 (dois) meses de 

aluguel, perfazendo a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos 

reais). Nesse contexto, a Lei n°. 8.245/91, que dispõe sobre a relação de 

inquilinato, preceitua as seguintes obrigações: “Art. 4o Durante o prazo 

estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o 

imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa 

pactuada, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, ou, 

na sua falta, a que for judicialmente estipulada”. “Art. 23. O locatário é 

obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, 

legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, 

até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando 

outro local não tiver sido indicado no contrato; (...)”. Noticiada a 

desocupação do imóvel, resta prejudicado o despejo. Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

consequentemente, RATIFICO a tutela anteriormente deferida e DECLARO 

rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes. CONDENO a 

ré ao pagamento dos aluguéis vencidos referentes aos meses de 

Abril/2018 até a desocupação, cada um no valor de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais) devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da data de cada vencimento mensal. 

CONDENO ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 2.400,00 (dois 

mil e quatrocentos reais). CONDENO, ainda, o demandado, ao pagamento 

das custas processuais. Sem condenação em honorários por inexistência 

de resistência , P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020846-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON VIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020846-51.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADEILSON VIANA DA COSTA REQUERIDO: TRANSPORTE 

COLETIVO BRASIL LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

interposta por ADEILSON VIANA DA COSTA em desfavor de 

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA – TRANS BRASIL, devidamente 

qualificados, alegando em síntese que adquiriu um bilhete de viagem com a 

ré mas no momento do embarque foi informado que não poderia embarcar 

sua moto, razão pela qual solicitou o reembolso da viagem mas a empresa 

ré não restituiu o valor, pelo que ajuizou a presente ação, requerendo o 

reembolso dos valores e indenização por danos morais. Instruiu a exordial 

com documentos. Devidamente citada, a requerida não apresentou 

contestação. Em seguida, comparece o autor pugnando pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Decido. Registra-se de início, a aplicação 

ao presente caso do que preceitua o artigo 355 do Código de Processo 

Civil: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Sobre 

a revelia, o artigo 344 do mesmo diploma legal dispõe que: “Art. 344. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” No comentário 

deste artigo, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, no Código de Processo Civil Comentado, na página 593, 

dissertam sobre o tema: “1. Revelia. É a ausência de contestação. 

Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para 

a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente, 

mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial”. (grifo 

nosso) Mais adiante, na página 600 os mesmos autores asseveram sobre 

os efeitos da revelia, vejamos: “4. Efeitos da revelia. A norma fala 

impropriamente em “revelia”, querendo significar, na verdade, efeitos da 

revelia. Tanto isso é verdade que faz referência expressa ao CPC 319, 

que regula os efeitos da revelia. A hipótese é espécie do gênero previsto 

no inciso anterior, porque o principal efeito da revelia é fazerem-se 

presumir verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Assim, são os 

fatos que não precisam ser provados em audiência, por expressa 

determinação do CPC, 334, III (incontrovertidos) e IV (presunção de 

veracidade)”. Assim, in casu, o requerido apesar de devidamente citado, 

deixou transcorrer o prazo para apresentação de contestação aos autos, 

importando a contumácia em confissão ficta dos fatos aduzidos. É cediço 

que tal presunção é relativa, e não absoluta, ou seja, cede às provas em 

contrário. Inicialmente, deve-se destacar que, em litígio marcado por 

relação autenticamente de consumo, figuram, como este, que figura de um 

lado empresa(s), dotada de todos os meios de produção de prova, nisto 

incluindo registros efetuados no sistema informatizado, gravações 

telefônicas das centrais de atendimento ao cliente, laudos periciais, 

arquivos, etc., e do outro o consumidor hipossuficiente. Como matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º. da Lei 8.078/90) aplica-se, 

portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 

8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A presente ação de reparação de danos materiais e morais, 

vem embasada nas disposições ínsitas no art. 18, da Lei n.º 8.078/90 – 

Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos. Temos por regra, que a 

responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para consumidores é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos ou 

serviços. A responsabilidade do fornecedor de serviço é descrita no 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” O mestre Nehemias Domingos de Melo em seu 

trabalho publicado na Revista Júris Síntese n.º 47 – Maio/Junho de 2004, 

nos mostra que o Código de Defesa do Consumidor é para o consumidor o 

que a Consolidação das Leis do Trabalho é para o trabalhador: ambas são 

legislações dirigidas a determinado segmento da população, visando a 

uma proteção especial aos mais fracos na relação jurídica. Tanto é assim 

que o Código do Consumidor não se limitou a conceituar o consumidor 

como destinatário final de produtos, na exata medida em que previu o 

consumidor vulnerável (art. 4º, I), o consumidor carente (art. 5º, I), o 

consumidor hipossuficiente que pode vir a ser beneficiário da inversão do 

ônus da prova (art. 6º, VIII) e o consumidor que necessita da proteção do 

Estado, ao assegurar o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, 

com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos ou difusos (art. 6º VII). (grifei e negritei). Assim, 

podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor, encontra 

ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última análise, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 455 de 799



busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direito, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de atingir a tão almejada justiça 

social. O fato em debate é a reparação por danos materiais e morais 

decorrentes do ocorrido em 07.09.2018, quando a empresa ré não 

restituiu o valor pago pelo bilhete de viagem ao autor. Em razão dos efeitos 

da revelia (artigo 344 do CPC), é incontroversa a relação entre as partes e 

a falha na prestação do serviço da ré, que não se desincumbiu do ônus 

probatório capaz de ilidir a alegação do autor de que não foi ressarcido do 

valor do bilhete, comprovado via ID. 20127626 no montante de R$ 550,00. 

De acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização por danos 

materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição anterior á 

prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do 

prejuízo. Em igual sentido, o artigo 944 do CC institui que a indenização 

afere-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação 

para seja fixada a indenização. Nesse sentido, ficou demonstrado prejuízo 

advindo da falha na prestação do serviço da ré em quantia equivalente à 

R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), referente ao bilhete de viagem. 

Quanto aos danos morais, no caso em discussão, não restou comprovado 

que os fatos descritos abalaram o estado anímico da (s) parte (s) 

requerente (s) a ensejar o dano moral (art.373, I, CPC). A vida nos reserva 

alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, 

dependendo do nosso comportamento. O mero incômodo, o desconforto, o 

enfado decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações. No presente caso, a mera falha na prestação 

do serviço não é capaz, por si só, de gerar dano moral, devendo o autor 

comprovar o abalo ao estado anímico, que não restou verificado nos 

autos. Ademais, conforme entendimento pacificado por este Colegiado, e a 

teor do Enunciado nº 5 do Encontro dos Juizados Especiais Cíveis do 

Estado, de maio de 2005, em Gramado: "O descumprimento ou a má 

execução dos contratos só gera danos morais de forma excepcional, 

quando violarem direitos da personalidade". Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial com resolução do mérito, para CONDENAR o demandado a ressarcir 

o autor o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a título de 

danos materiais que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do 

desembolso (07.09.2018). Em razão da sucumbência de parte mínima do 

pedido, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários por não haver resistência. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0054645-78.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZACARINA ARRUDA BOM DESPACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0054645-78.2014.8.11.0041. AUTOR(A): 

IZACARINA ARRUDA BOM DESPACHO REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Trata-se AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizada por ISACARINA ARRUDA BOM DESPACHO contra 

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, devidamente 

qualificados nos autos, alegando em síntese que “nos idos” do ano de 

2000 aderiu ao Plano de Saúde da ré (contrato n. 6571000029) e colocou 

sua filha como dependente. Relata que o plano tinha como intermediador o 

Hospital Santa Helena, seu empregador, sendo posteriormente transferido 

para o Hospital Santa Rosa, onde era descontado R$ 1,00 (um real) de 

seu salário para manutenção do benefício. Informa que um mês após se 

aposentar (Novembro/2010), procurou a ré para verificar a situação do 

plano, e foi informada que teria que arcar com o pagamento integral das 

mensalidades, nas mesmas condições que eram pagas pelo 

empregador/intermediário, ocasião em que foi emitido um boleto no valor de 

R$ 310,32. Assevera que em Março/2012 foi notificada pela ré à 

comparecer na sede para renovação cadastral, e percebeu que não 

houve o recadastramento, e sim uma renovação contratual, que gerou um 

novo número de contrato, elevou o valor da parcela de R$ 344,24 para 

573,11 e retirou sua filha da posição de dependente, tendo esta que 

contratar novo plano de saúde. Além disso, narra que após 3 (três) meses 

de vigência deste contrato, o valor da mensalidade foi novamente onerado 

para R$ 632,61, que considera indevido, pelo que ajuizou a presente ação 

para requerer preliminarmente que a demandada se abstenha de fazer 

qualquer reajuste que não autorizado pela ANS. No mérito busca o retorno 

para o contrato antigo, a restituição dos valores pagos indevidamente pelo 

aumento indevido, indenização por danos morais Instruiu a exordial com 

documentos. Antecipação de Tutela deferida via ID. 28686607. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação e 

documentos ID. 28692182, rebatendo os fatos narrados na exordial, 

informando em síntese que o reajuste foi legal, posto que não há qualquer 

abusividade nos valores reajustados visto se tratar de aumento previsto 

no contrato por aumento de faixa etária. Defende ainda que valores 

respeitam as normas da ANS, não havendo que se falar em nulidade ou 

tão menos em dever de indenizar. Intimadas a manifestarem as provas que 

ainda pretendiam produzir, foi pugnada a produção de prova pericial. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia, o laudo foi juntado via 

ID. 28693321. Sobreveio Sentença de Mérito via ID. 28694051, que foi 

objeto de Recurso de Apelação, este que, por sua vez, foi dado parcial 

provimento para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à 

origem para realização de perícia. Com o retorno dos autos, foi realizada 

nova perícia ID. 28695610, tendo ambas as partes se manifestado a 

respeito do laudo. É o relatório. Decido. Assinala-se que a análise do feito 

se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, caput do Código de 

Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 

proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) (Destaquei). No presente caso, embora se constate típica 

relação de consumo, quase seria dispensável a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, pois que sua função seja garantir o tratamento 

jurídico igualitário entre consumidor/fornecedor. Como no caso dos autos 

não se discute abusividade de cláusula contratual enquanto fator de 

desequilíbrio entre contraentes, tão pouco versa sobre a hipossuficiência 

do consumidor em relação ao fornecedor, logo conclui-se que a hipótese 

dos autos trata tão somente de puro, claro e evidente descumprimento de 

obrigação, que independe de análise de relação de forças entre 

consumidor/fornecedor. Apesar disso, por ser relação consumerista, 

aplicável as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a 

abusividades que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem 

desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º). É o que 

prevê a Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

aos contratos de plano de saúde.” Assim, em se tratando de plano de 

saúde, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado 

procedimento, instrumental ou exame, deve ser realizada à luz do CDC. A 

demanda trata de matéria de relação consumerista, portanto, as 

discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei 

especial (Lei 9.656/98) em seu art. 35-G, onde “Aplicam-se 

subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos 

de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei 

no 8.078, de 1990”. Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 

1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA, consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a 

facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 
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critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Cinge-se a 

controvérsia da demanda sobre o aumento supostamente indevido das 

parcelas mensais do plano de saúde por mudança de faixa etária. A 

irresignação da parte autora é dirigida ao fato de lhe ter sido imposto 

reajuste por faixa etária na mensalidade ao completar 59 anos de idade. 

Por sua idade, lhe são aplicáveis as regras do Estatuto do Idoso (Lei nº. 

10.741/2003), destinado a regular os direitos assegurados às pessoas 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme disposto em 

seu artigo 1º. É cediço que as operadoras de serviços privados da 

assistência à saúde são reguladas pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, de modo que uma das suas atribuições é a 

divulgação dos percentuais de reajustes de planos de saúde contratados, 

que dependem da modalidade acordada: individual ou coletiva. Mister 

ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre o tema, 

no Recurso Especial nº 1.568.244/RJ, submetido ao regime dos recursos 

repetitivos, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 

com decisao publicada em 19/12/2016, nos seguintes termos: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU 

FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA 

DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL 

DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO ATUARIAL DO CONTRATO. 

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de 

assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista 

no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os 

percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada 

(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento 

de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do 

beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição 

simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e 

asseguradora de riscos. 3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de 

pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais 

jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da 

idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, 

foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que 

tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor 

compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à 

saúde. 4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não 

ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio 

acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de 

mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais 

velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community 

rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de 

proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas 

demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o 

que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude 

do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção). 6. A norma do art. 15, 

§ 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos 

planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da 

idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação 

desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o 

incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar 

abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações 

pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser 

observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem 

aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem 

em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as 

cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado 

que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última 

categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua 

permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos 

governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, 

isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor 

da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, 

respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as 

normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da 

cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. b) Em se 

tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 

31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução 

CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas 

etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos 

maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto 

para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de 

valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou 

seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) 

firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da 

ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última 

aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser 

superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação 

acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à 

variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 8. A abusividade dos 

aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário 

em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser 

aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável 

sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a 

permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem 

como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa 

comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza 

da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade 

privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de 

Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado. 9. Se for reconhecida a 

abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em 

virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver 

desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do 

CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da 

mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, 

o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de 

cumprimento de sentença. 10. TESE para os fins do art. 1.040 do 

CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou 

familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde 

que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas 

expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam 

aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e 

sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou 

discriminem o idoso. 11. CASO CONCRETO: Não restou configurada 

nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela 

operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária 

quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por 

impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade 

excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de 

reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa 

etária da autora.” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Com 

efeito, a Corte Superior deixou claro que, nos contratos antigos e não 

adaptados, hipótese dos autos, deve-se seguir o que consta no contrato, 

respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as 

normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da 

cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS. Em vista 

disso, caberia à parte autora demonstrar minimamente que os reajustes se 

deram de forma desarrazoada e aleatória, ou em descompasso com o seu 

contrato, a fim de que pudessem ser considerados demasiadamente 

onerosos ou discriminatórios, o que não ocorreu. Na hipótese, o perito foi 

firme ao concluir via ID. 28695615 pág 1 que: “Pelos documentos 

periciados a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico – 

encontra-se amparada contratualmente através do documento 

056.9933.001152 (laudas 104 a 156) e pelos respectivos aumentos 

autorizados pela ANS.” Assim, não restou afastada a possibilidade de 

reconhecimento de onerosidade excessiva e de abusividade do reajuste 

praticado, ante a incidência das regras consumeristas. Sobre o assunto: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. 

REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 

IMPOSIÇÃO DE AUMENTO DE 70,99% AOS 56 ANOS. ALEGAÇÃO DE 

ABUSIVIDADE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998, NÃO 

ADAPTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO 

RÉU. REAJUSTE IMPUGNADO QUE ESTAVA EXPRESSAMENTE PREVISTO 

QUANDO O AUTOR COMPLETASSE 56 ANOS. PERÍCIA QUE CONCLUIU 

QUE O PERCENTUAL FOI CORRETAMENTE APLICADO E QUE OS 

PERCENTUAIS NÃO SÃO DESARRAZOADOS, NEM ALEATÓRIOS. 

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSIVIDADE. VALOR AJUSTADO 

QUE ESTÁ DENTRO DOS PATAMARES USUALMENTE COBRADOS PELOS 

PLANOS DE SAÚDE PARA A IDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE 

ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DA 
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SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. PROVIMENTO 

DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01454931020178190001, Relator: Des(a). 

MARCELO ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2020, DÉCIMA NONA 

CÂMARA CÍVEL). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa em favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, 

§ 2°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. REVOGO a liminar anteriormente deferida. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 22 de Abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018560-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE KURYLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018560-71.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCOS HENRIQUE KURYLO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por MARCOS HENRIQUE KURYLO LAMBERTY em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), devidamente qualificados nos autos, 

alegando em síntese que teve seu nome incluído indevidamente pela ré 

nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito 

cobrado é inexistente. Relata que contatou a empresa ré várias vezes a 

fim de solucionar o impasse, contudo as tentativas não foram efetivas, 

pelo que ajuizou a presente ação. Com a inicial anexa documentos. 

Devidamente citado, o requerido apresenta Contestação e Documentos ID. 

10239803, alegando em síntese que houve a contratação e uso regular 

dos serviços, razão pela qual o débito foi gerado e a cobrança é regular, 

não havendo se falar em indenização por danos morais em razão de 

negativação indevida. A parte autora impugna a Contestação ID. 

10472922. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, 

comparece a ré pugnando pelo julgamento antecipado da lide, enquanto 

que a parte autora nada manifesta. É o relatório. Decido. Como matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, 

portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 

8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. Aliás, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça 

estabelece que: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Aduz a parte autora em síntese, que teve seu 

nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros de proteção ao crédito, 

tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. A ré defende que o 

crédito cobrado é regular, haja vista que o contrato foi devidamente 

assinado e houve a prestação do serviço, conforme provam os 

documentos, devendo ser julgada improcedente a demanda. O Código de 

Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe 

ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é 

ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações dessa natureza compete à parte 

adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) 

Analisando as argumentações e documentos acostados nos autos, 

verifica-se que a ré comprova a relação jurídica entre as partes, através 

do contrato de ID. 10239788, colacionando inclusive seus documentos 

pessoais (RG e CPF), demonstrando a relação e a efetiva prestação 

contratação do serviço. Embora a autora alegue que desconhece a 

contratação, a prova constante dos autos se mostra diferente disso. 

Assim, tendo a ré comprovado nos autos a anuência da parte autora 

consoante sua assinatura no contrato, não há dúvidas de que a 

assinatura indica expressa e inequívoca ciência do aderente, inobstante 

sua alegação de que não tinha ciência do contrato. Não pode agora a 

parte autora pretender, por um ato próprio (venire contra factum 

proprium), ir contra aquilo com que se comprometeu. Dessa forma, resta 

claro que a conduta da requerida nitidamente configura exercício regular 

de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a demandante possui relação 

com a mesma e contratou os serviços, o que justificou as cobranças. 

Acerca de tal tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu: 

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM 

CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO - ALEGAÇÃO DE QUE OS 

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU, ALÉM DE SE CUIDAREM DE 

MERAS CÓPIAS, FORAM UNILATELMENTE PRODUZIDOS, RAZÃO PELA 

QUAL NÃO SÃO APTOS PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

"SUB JUDICE" – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA E DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE 

DE ASSINATURA - PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELO RÉU NÃO AFASTADA - RELAÇÃO CONTRATUAL 

E EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADAS - LEGITIMIDADE NO 

LANÇAMENTO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - APL: 01320803620118260100 SP 

0132080-36.2011.8.26.0100, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, 

Data de Julgamento: 09/06/2015, 14ª Câmara Extraordinária de Direito 

Privado, Data de Publicação: 09/06/2015) “DECLARATÓIA FALSIDADE DE 

ASSINATURA MERA ALEGAÇÃO, SEM PEDIDO ESPECÍFICO DE 

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE 

FALSIDADE PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO, 

COMPROBATÓRIO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO APELANTE 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação º 7105815-0, 14ª 
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Câmara de Direito Privado, Relator Pedro Ablas, julgado em 04/04/2007). 

Portanto, chega-se a conclusão que a parte autora é devedora do 

contrato junto à Requerida, assim a cobrança configura-se exercício 

regular de direito. Eis o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

TELEFONIA MÓVEL - CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS NÃO 

IMPUGNADOS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – (...) – FATURAS 

NÃO LIQUIDADAS – INCLUSÃO SERASA – EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INEXISTENTE - 

RECURSO IMPROVIDO. 1-(...). 2- (...). 3-A recorrente alega que não 

assinou qualquer contrato com a recorrida, no entanto foi juntado na 

contestação um contrato assinado pela mesma e as faturas dos meses 

07, 08, 09, 10 e 11/2009 não liquidadas. Sendo assim, resta caracterizado 

que a recorrida agiu no exercício regular do direito ao negativar a 

recorrente por serviços utilizados e não pagos”. (Ap, 52060/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). Negritei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS MORAIS E 

PATRIMONIAIS – INSCRIÇÃO SERASA – (...) - DÉBITO EXISTENTE – 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO IMPROVIDO. Débito existente, dano moral não configurado; 

não pode o autor alegar ignorância quanto a cobrança de encargos 

referentes a atraso de pagamento. (...)”. Ap, 46910/2014, 

DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Negritei. 

Destarte, restou-se configurado que a cobrança é devida, não gerando 

nenhum tipo de dano à parte autora. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com 

resolução do mérito. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa a favor da demandada, na forma do que 

preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC. P. R. I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de Abril de 

2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011808-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011808-83.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: IZAIAS DE SOUZA ARAUJO REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por IZAIAS DE SOUZA ARAÚJO em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A (VIVO), devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que teve seu nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros 

de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. 

Relata que contatou a empresa ré várias vezes a fim de solucionar o 

impasse, contudo as tentativas não foram efetivas, pelo que ajuizou a 

presente ação. Com a inicial anexa documentos. Devidamente citado, o 

requerido apresenta Contestação e Documentos ID. 9821982, alegando em 

síntese que houve a contratação e uso regular dos serviços, razão pela 

qual o débito foi gerado e a cobrança é regular, não havendo se falar em 

indenização por danos morais em razão de negativação indevida. 

Impugnação à contestação via ID. 10522208, rebatendo as alegações de 

defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação. 

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as 

discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade 

que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativa 

aos serviços prestados. Como matéria de ordem pública e interesse social 

(art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, 

for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. A parte demandante é hipossuficiente na 

relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de 

inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua 

conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é 

o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) 

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A requerida apesar de 

ter apresentado Contestação dentro do prazo legal, não trouxe qualquer 

documento que corroborasse com suas alegações, tal como contrato 

entabulado entre as partes, ou qualquer documento que comprovasse a 

origem do débito, a fim de afastar as alegações da autora. Destaque-se 

ainda que as impressões extraídas das telas de computador juntadas com 
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a defesa não são hábeis a comprovar a regularidade da dívida, uma vez 

que caracterizam prova unilateral, o que não é admitido na legislação 

processual civil em vigor. Sobre o assunto: “APELAÇÃO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO 

JURÍDICA NÃO COMPROVADA - TELAS DE COMPUTADOR - PROVA 

UNILATERAL - DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO 

PROVIDO. - Nas ações declaratórias de inexistência de débito incumbe à 

parte ré demonstrar a existência de relação jurídica com a parte, bem 

como o débito por ela contraído. A simples apresentação de telas de 

computador não é suficiente para comprovar a relação jurídica e a 

legalidade do débito negativado - Ausente a prova da relação jurídica e do 

débito, deve ser declarada a inexistência do débito discutido nos autos. 

(TJ-MG - AC: 10000191339902001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019). APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO 

PROCEDENTE. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não 

se distribui na forma prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, 

pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

declarar, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua existência, 

como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem 

faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de 

praxe; Hipótese em que o contrato que vincularia as partes não foi juntado 

aos autos, não sendo suficiente para demonstrar sua existência mero 

"print" e tela de computador unilateralmente produzido pelo banco. 

(Apelação Cível n. 1.0024.12.287575-0/001 - Rel. Des. Domingos Coelho - 

Dje. 09/03/2016). A responsabilidade civil, conforme sedimentado na 

doutrina exige a comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato 

ilícito ou conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. No caso, 

restou demonstrada a responsabilidade civil da demandada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte demandante pelos danos causados. Em 

casos análogos já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – 

EMPRÉSTIMOS - FRAUDE POR TERCEIRO - FALHA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR 

FIXADO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, desnecessária a prova 

do dano que decorre da própria conduta ilícita. Na fixação do valor da 

condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do 

ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a 

demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Nos termos do § 4º do artigo 20 

do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, atendidas as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º do mesmo artigo”. Ap, 

61229/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/11/2014, Data da publicação no DJE 

10/11/2014. Destaquei. Não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SPC. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A inclusão de nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não sendo necessária a 

prova objetiva do prejuízo. Precedentes do STJ. 2. O valor da indenização 

deve guardar relação com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 512/2007, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 03/07/2007, Data da publicação no DJE 

09/07/2007) (negritei). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da instituição 

demandada ter negativado o nome da parte autora junto ao SERASA/SPC, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida 

inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação 

do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima 

e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada 

por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de 

pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o 

ato do ofensor e se preocupa com o ofendido”. (TJMT - Ap, 84324/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2009, Data da publicação no DJE 08/01/2010). (grifei) 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

QUANTIA ARBITRADA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Precedentes do STJ. Não 

merece alteração o valor da indenização quando observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ap, 12821/2011, 

DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/07/2011, Data da publicação no DJE 26/07/2011) destaquei. 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as 
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questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem 

como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, 

a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035193-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DE SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035193-60.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANDRESSA DE SANTANA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por ANDRESSA DE SANTANA SILVA em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A (VIVO), devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que teve seu nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros 

de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. 

Relata que contatou a empresa ré várias vezes a fim de solucionar o 

impasse, contudo as tentativas não foram efetivas, pelo que ajuizou a 

presente ação. Com a inicial anexa documentos. Devidamente citado, o 

requerido apresenta Contestação e Documentos ID. 12843421, alegando 

em síntese que houve a contratação e uso regular dos serviços, razão 

pela qual o débito foi gerado e a cobrança é regular, não havendo se falar 

em indenização por danos morais em razão de negativação indevida. 

Impugnação à contestação via ID. 13285351, rebatendo as alegações de 

defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação. 

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, portanto, as 

discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor, bem como, consagra a teoria da responsabilidade 

que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativa 

aos serviços prestados. Como matéria de ordem pública e interesse social 

(art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, 

for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. A parte demandante é hipossuficiente na 

relação de consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de 

inexistência de prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua 

conduta, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor: “São direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é 

o exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) 

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A requerida apesar de 

ter apresentado Contestação dentro do prazo legal, não trouxe qualquer 

documento que corroborasse com suas alegações, tal como contrato 

entabulado entre as partes, ou qualquer documento que comprovasse a 

origem do débito, a fim de afastar as alegações da parte autora. 

Ressalte-se que a mera juntada de faturas sem o respectivo contrato que 

autoriza a prestação do serviço não serve como prova apta a comprovar 

o débito, até porque se trata de informação produzida através de sistema 

da requerida, unilateral. Destaque-se ainda que as impressões extraídas 

das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a 

comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova 

unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor. 

Sobre o assunto: “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - 

TELAS DE COMPUTADOR - PROVA UNILATERAL - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO. - Nas ações 

declaratórias de inexistência de débito incumbe à parte ré demonstrar a 

existência de relação jurídica com a parte, bem como o débito por ela 

contraído. A simples apresentação de telas de computador não é 

suficiente para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito 

negativado - Ausente a prova da relação jurídica e do débito, deve ser 

declarada a inexistência do débito discutido nos autos. (TJ-MG - AC: 

10000191339902001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 
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03/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. O ônus da 

prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma 

prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode 

apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo 

à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo 

do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato 

constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em 

que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não 

sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" e tela de 

computador unilateralmente produzido pelo banco. (Apelação Cível n. 

1.0024.12.287575-0/001 - Rel. Des. Domingos Coelho - Dje. 09/03/2016). A 

responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina exige a 

comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou 

conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. No caso, restou 

demonstrada a responsabilidade civil da demandada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte demandante pelos danos causados. Em 

casos análogos já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – 

EMPRÉSTIMOS - FRAUDE POR TERCEIRO - FALHA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR 

FIXADO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, desnecessária a prova 

do dano que decorre da própria conduta ilícita. Na fixação do valor da 

condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do 

ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a 

demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Nos termos do § 4º do artigo 20 

do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, atendidas as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º do mesmo artigo”. Ap, 

61229/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/11/2014, Data da publicação no DJE 

10/11/2014. Destaquei. Não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SPC. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A inclusão de nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não sendo necessária a 

prova objetiva do prejuízo. Precedentes do STJ. 2. O valor da indenização 

deve guardar relação com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 512/2007, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 03/07/2007, Data da publicação no DJE 

09/07/2007) (negritei). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da instituição 

demandada ter negativado o nome da parte autora junto ao SERASA/SPC, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida 

inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação 

do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima 

e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada 

por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de 

pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o 

ato do ofensor e se preocupa com o ofendido”. (TJMT - Ap, 84324/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2009, Data da publicação no DJE 08/01/2010). (grifei) 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

QUANTIA ARBITRADA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Precedentes do STJ. Não 

merece alteração o valor da indenização quando observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ap, 12821/2011, 

DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/07/2011, Data da publicação no DJE 26/07/2011) destaquei. 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem 

como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, 

a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 
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prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019140-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019140-04.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUSSARA DO CARMO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS interposta por 

SEBASTIÃO VIEIRA DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A 

(VIVO), devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que 

teve seu nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros de proteção 

ao crédito, tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. Relata que 

contatou a empresa ré várias vezes a fim de solucionar o impasse, 

contudo as tentativas não foram efetivas, pelo que ajuizou a presente 

ação. Com a inicial anexa documentos. Devidamente citado, o requerido 

apresenta Contestação e Documentos ID. 12215086, alegando em síntese 

que houve a contratação e uso regular dos serviços, razão pela qual o 

débito foi gerado e a cobrança é regular, não havendo se falar em 

indenização por danos morais em razão de negativação indevida. 

Impugnação à contestação via ID. 12880727, rebatendo as alegações de 

defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação. 

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte 

autora pugna pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a ré nada 

manifesta. É o relatório. Decido. Cuida-se de matéria relativa à relação de 

consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e 

dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a 

teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados. 

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) 

se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, 

VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é o 

exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) 

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A fim de comprovar a 

existência do débito e a consequente legalidade na negativação do nome 

da parte autora, a parte ré juntou nos autos apenas telas de computador 

demonstrando a utilização da linha telefônica que alega ser pertencente à 

parte autora. Não há nada nos autos capaz de comprovar a relação 

jurídica havida entre as partes, nem tampouco, a existência do débito 

negativado. Nessa ordem, diante da negativa da existência dos débitos, 

caberia à parte ré comprovar a sua legitimidade, nos termos do artigo 373, 

II, do CPC. Ressalte-se que a mera juntada de faturas sem o respectivo 

contrato que autoriza a prestação do serviço não serve como prova apta 

a comprovar o débito. Destaque-se ainda que as impressões extraídas 

das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a 

comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova 

unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor. 

Sobre o assunto: “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - 

TELAS DE COMPUTADOR - PROVA UNILATERAL - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO. - Nas ações 

declaratórias de inexistência de débito incumbe à parte ré demonstrar a 

existência de relação jurídica com a parte, bem como o débito por ela 

contraído. A simples apresentação de telas de computador não é 

suficiente para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito 

negativado - Ausente a prova da relação jurídica e do débito, deve ser 

declarada a inexistência do débito discutido nos autos. (TJ-MG - AC: 

10000191339902001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 

03/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. O ônus da 

prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma 

prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode 

apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo 

à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo 

do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato 

constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em 

que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não 

sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" e tela de 
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computador unilateralmente produzido pelo banco. (Apelação Cível n. 

1.0024.12.287575-0/001 - Rel. Des. Domingos Coelho - Dje. 09/03/2016). A 

responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina exige a 

comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou 

conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. No caso, restou 

demonstrada a responsabilidade civil da demandada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte demandante pelos danos causados. Em 

casos análogos já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – 

EMPRÉSTIMOS - FRAUDE POR TERCEIRO - FALHA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR 

FIXADO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, desnecessária a prova 

do dano que decorre da própria conduta ilícita. Na fixação do valor da 

condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do 

ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a 

demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Nos termos do § 4º do artigo 20 

do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, atendidas as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º do mesmo artigo”. Ap, 

61229/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/11/2014, Data da publicação no DJE 

10/11/2014. Destaquei. Não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SPC. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A inclusão de nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não sendo necessária a 

prova objetiva do prejuízo. Precedentes do STJ. 2. O valor da indenização 

deve guardar relação com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 512/2007, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 03/07/2007, Data da publicação no DJE 

09/07/2007) (negritei). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da instituição 

demandada ter negativado o nome da parte autora junto ao SERASA/SPC, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida 

inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação 

do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima 

e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada 

por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de 

pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o 

ato do ofensor e se preocupa com o ofendido”. (TJMT - Ap, 84324/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2009, Data da publicação no DJE 08/01/2010). (grifei) 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

QUANTIA ARBITRADA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Precedentes do STJ. Não 

merece alteração o valor da indenização quando observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ap, 12821/2011, 

DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/07/2011, Data da publicação no DJE 26/07/2011) destaquei. 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem 

como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, 

a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023475-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023475-66.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por SEBASTIÃO VIEIRA DOS SANTOS em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A (VIVO), devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que teve seu nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros 

de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. 

Com a inicial anexa documentos. Devidamente citado, o requerido 

apresenta Contestação e Documentos ID. 12215086, alegando em síntese 

que houve a contratação e uso regular dos serviços, razão pela qual o 

débito foi gerado e a cobrança é regular, não havendo se falar em 

indenização por danos morais em razão de negativação indevida. 

Impugnação à contestação via ID. 12880727, rebatendo as alegações de 

defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação. 

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte 

autora pugna pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a ré nada 

manifesta. É o relatório. Decido. Cuida-se de matéria relativa à relação de 

consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e 

dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a 

teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados. 

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) 

se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, 

VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é o 

exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) 

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A fim de comprovar a 

existência do débito e a consequente legalidade na negativação do nome 

da parte autora, a parte ré juntou nos autos apenas telas de computador 

demonstrando a utilização da linha telefônica que alega ser pertencente à 

parte autora. Não há nada nos autos capaz de comprovar a relação 

jurídica havida entre as partes, nem tampouco, a existência do débito 

negativado. Nessa ordem, diante da negativa da existência dos débitos, 

caberia à parte ré comprovar a sua legitimidade, nos termos do artigo 373, 

II, do CPC. Ressalte-se que a mera juntada de faturas sem o respectivo 

contrato que autoriza a prestação do serviço não serve como prova apta 

a comprovar o débito. Destaque-se ainda que as impressões extraídas 

das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a 

comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova 

unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor. 

Sobre o assunto: “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - 

TELAS DE COMPUTADOR - PROVA UNILATERAL - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO. - Nas ações 

declaratórias de inexistência de débito incumbe à parte ré demonstrar a 

existência de relação jurídica com a parte, bem como o débito por ela 

contraído. A simples apresentação de telas de computador não é 

suficiente para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito 

negativado - Ausente a prova da relação jurídica e do débito, deve ser 

declarada a inexistência do débito discutido nos autos. (TJ-MG - AC: 

10000191339902001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 

03/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. O ônus da 

prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma 

prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode 

apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo 

à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo 

do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato 

constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em 

que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não 

sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" e tela de 

computador unilateralmente produzido pelo banco. (Apelação Cível n. 

1.0024.12.287575-0/001 - Rel. Des. Domingos Coelho - Dje. 09/03/2016). A 

responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina exige a 

comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou 

conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. No caso, restou 

demonstrada a responsabilidade civil da demandada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte demandante pelos danos causados. Em 

casos análogos já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – 

EMPRÉSTIMOS - FRAUDE POR TERCEIRO - FALHA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 465 de 799



FIXADO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, desnecessária a prova 

do dano que decorre da própria conduta ilícita. Na fixação do valor da 

condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do 

ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a 

demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Nos termos do § 4º do artigo 20 

do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, atendidas as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º do mesmo artigo”. Ap, 

61229/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/11/2014, Data da publicação no DJE 

10/11/2014. Destaquei. Não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SPC. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A inclusão de nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não sendo necessária a 

prova objetiva do prejuízo. Precedentes do STJ. 2. O valor da indenização 

deve guardar relação com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 512/2007, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 03/07/2007, Data da publicação no DJE 

09/07/2007) (negritei). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da instituição 

demandada ter negativado o nome da parte autora junto ao SERASA/SPC, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida 

inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação 

do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima 

e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada 

por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de 

pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o 

ato do ofensor e se preocupa com o ofendido”. (TJMT - Ap, 84324/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2009, Data da publicação no DJE 08/01/2010). (grifei) 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

QUANTIA ARBITRADA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Precedentes do STJ. Não 

merece alteração o valor da indenização quando observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ap, 12821/2011, 

DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/07/2011, Data da publicação no DJE 26/07/2011) destaquei. 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem 

como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, 

a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por SEBASTIÃO VIEIRA DOS SANTOS em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A (VIVO), devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que teve seu nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros 

de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. 

Relata que contatou a empresa ré várias vezes a fim de solucionar o 

impasse, contudo as tentativas não foram efetivas, pelo que ajuizou a 

presente ação. Com a inicial anexa documentos. Devidamente citado, o 

requerido apresenta Contestação e Documentos ID. 12215086, alegando 

em síntese que houve a contratação e uso regular dos serviços, razão 

pela qual o débito foi gerado e a cobrança é regular, não havendo se falar 

em indenização por danos morais em razão de negativação indevida. 

Impugnação à contestação via ID. 12880727, rebatendo as alegações de 

defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação. 

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte 

autora pugna pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a ré nada 

manifesta. É o relatório. Decido. Cuida-se de matéria relativa à relação de 

consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 466 de 799



dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a 

teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados. 

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) 

se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, 

VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é o 

exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012) 

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A fim de comprovar a 

existência do débito e a consequente legalidade na negativação do nome 

da parte autora, a parte ré juntou nos autos apenas telas de computador 

demonstrando a utilização da linha telefônica que alega ser pertencente à 

parte autora. Não há nada nos autos capaz de comprovar a relação 

jurídica havida entre as partes, nem tampouco, a existência do débito 

negativado. Nessa ordem, diante da negativa da existência dos débitos, 

caberia à parte ré comprovar a sua legitimidade, nos termos do artigo 373, 

II, do CPC. Ressalte-se que a mera juntada de faturas sem o respectivo 

contrato que autoriza a prestação do serviço não serve como prova apta 

a comprovar o débito. Destaque-se ainda que as impressões extraídas 

das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a 

comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova 

unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor. 

Sobre o assunto: “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - 

TELAS DE COMPUTADOR - PROVA UNILATERAL - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO. - Nas ações 

declaratórias de inexistência de débito incumbe à parte ré demonstrar a 

existência de relação jurídica com a parte, bem como o débito por ela 

contraído. A simples apresentação de telas de computador não é 

suficiente para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito 

negativado - Ausente a prova da relação jurídica e do débito, deve ser 

declarada a inexistência do débito discutido nos autos. (TJ-MG - AC: 

10000191339902001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 

03/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. O ônus da 

prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma 

prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode 

apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo 

à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo 

do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato 

constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em 

que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não 

sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" e tela de 

computador unilateralmente produzido pelo banco. (Apelação Cível n. 

1.0024.12.287575-0/001 - Rel. Des. Domingos Coelho - Dje. 09/03/2016). A 

responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina exige a 

comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou 

conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. No caso, restou 

demonstrada a responsabilidade civil da demandada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte demandante pelos danos causados. Em 

casos análogos já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – 

EMPRÉSTIMOS - FRAUDE POR TERCEIRO - FALHA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR 

FIXADO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, desnecessária a prova 

do dano que decorre da própria conduta ilícita. Na fixação do valor da 

condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do 

ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a 

demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Nos termos do § 4º do artigo 20 

do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, atendidas as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º do mesmo artigo”. Ap, 

61229/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/11/2014, Data da publicação no DJE 

10/11/2014. Destaquei. Não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SPC. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A inclusão de nome nos cadastros 
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restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não sendo necessária a 

prova objetiva do prejuízo. Precedentes do STJ. 2. O valor da indenização 

deve guardar relação com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 512/2007, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 03/07/2007, Data da publicação no DJE 

09/07/2007) (negritei). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da instituição 

demandada ter negativado o nome da parte autora junto ao SERASA/SPC, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida 

inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação 

do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima 

e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada 

por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de 

pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o 

ato do ofensor e se preocupa com o ofendido”. (TJMT - Ap, 84324/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2009, Data da publicação no DJE 08/01/2010). (grifei) 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

QUANTIA ARBITRADA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Precedentes do STJ. Não 

merece alteração o valor da indenização quando observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ap, 12821/2011, 

DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/07/2011, Data da publicação no DJE 26/07/2011) destaquei. 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem 

como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, 

a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021224-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021224-75.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILENE DA SILVA BATISTA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

interposta por MARILENE DA SILVA BATISTA em face de OI S.A, 

devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese que teve seu 

nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros de proteção ao crédito, 

tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. Relata que contatou a 

empresa ré várias vezes a fim de solucionar o impasse, contudo as 

tentativas não foram efetivas, pelo que ajuizou a presente ação. Com a 

inicial anexa documentos. Devidamente citado, o requerido apresenta 

Contestação e Documentos ID. 10546965, alegando em síntese que houve 

a contratação e uso regular dos serviços, razão pela qual o débito foi 

gerado e a cobrança é regular, não havendo se falar em indenização por 

danos morais em razão de negativação indevida. Impugnação à 

contestação via ID. 11063718, rebatendo as alegações de defesa, 

reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação. Instadas a 

especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugna 

pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a ré nada manifesta. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de matéria relativa à relação de consumo, 

portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo 

Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a teoria da 

responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por falha relativa aos serviços prestados. Como matéria de 

ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) se aplica, 

portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, 

8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
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experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é o 

exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012). 

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A fim de comprovar a 

existência do débito e a consequente legalidade na negativação do nome 

da parte autora, a parte ré juntou nos autos apenas telas de computador 

demonstrando a utilização da linha telefônica que alega ser pertencente à 

parte autora. Não há nada nos autos capaz de comprovar a relação 

jurídica havida entre as partes, nem tampouco, a existência do débito 

negativado. Nessa ordem, diante da negativa da existência dos débitos, 

caberia à parte ré comprovar a sua legitimidade, nos termos do artigo 373, 

II, do CPC. Ressalte-se que a mera juntada de faturas sem o respectivo 

contrato que autoriza a prestação do serviço não serve como prova apta 

a comprovar o débito. Destaque-se ainda que as impressões extraídas 

das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a 

comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova 

unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor. 

Sobre o assunto: “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - 

TELAS DE COMPUTADOR - PROVA UNILATERAL - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO. - Nas ações 

declaratórias de inexistência de débito incumbe à parte ré demonstrar a 

existência de relação jurídica com a parte, bem como o débito por ela 

contraído. A simples apresentação de telas de computador não é 

suficiente para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito 

negativado - Ausente a prova da relação jurídica e do débito, deve ser 

declarada a inexistência do débito discutido nos autos. (TJ-MG - AC: 

10000191339902001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 

03/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. O ônus da 

prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma 

prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode 

apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo 

à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo 

do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato 

constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em 

que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não 

sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" e tela de 

computador unilateralmente produzido pelo banco. (Apelação Cível n. 

1.0024.12.287575-0/001 - Rel. Des. Domingos Coelho - Dje. 09/03/2016). A 

responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina exige a 

comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou 

conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. No caso, restou 

demonstrada a responsabilidade civil da demandada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte demandante pelos danos causados. Em 

casos análogos já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – 

EMPRÉSTIMOS - FRAUDE POR TERCEIRO - FALHA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR 

FIXADO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, desnecessária a prova 

do dano que decorre da própria conduta ilícita. Na fixação do valor da 

condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do 

ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a 

demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Nos termos do § 4º do artigo 20 

do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, atendidas as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º do mesmo artigo”. Ap, 

61229/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/11/2014, Data da publicação no DJE 

10/11/2014. Destaquei. Não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SPC. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A inclusão de nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não sendo necessária a 

prova objetiva do prejuízo. Precedentes do STJ. 2. O valor da indenização 

deve guardar relação com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 512/2007, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 03/07/2007, Data da publicação no DJE 

09/07/2007) (negritei). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da instituição 

demandada ter negativado o nome da parte autora junto ao SERASA/SPC, 
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já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida 

inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação 

do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima 

e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada 

por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de 

pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o 

ato do ofensor e se preocupa com o ofendido”. (TJMT - Ap, 84324/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2009, Data da publicação no DJE 08/01/2010). (grifei) 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

QUANTIA ARBITRADA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Precedentes do STJ. Não 

merece alteração o valor da indenização quando observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ap, 12821/2011, 

DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/07/2011, Data da publicação no DJE 26/07/2011) destaquei. 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem 

como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, 

a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013351-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CARLOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013351-24.2017.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EDERSON CARLOS DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OI BRASILTELECOM Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS interposta por EDERSON CARLOS DA 

SILVA em face de OI S.A, devidamente qualificados nos autos, alegando 

em síntese que teve seu nome incluído indevidamente pela ré nos 

cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito cobrado é 

inexistente. Relata que contatou a empresa ré várias vezes a fim de 

solucionar o impasse, contudo as tentativas não foram efetivas, pelo que 

ajuizou a presente ação. Com a inicial anexa documentos. Devidamente 

citado, o requerido apresenta Contestação e Documentos ID. 12257766, 

alegando em síntese que houve a contratação e uso regular dos serviços, 

razão pela qual o débito foi gerado e a cobrança é regular, não havendo 

se falar em indenização por danos morais em razão de negativação 

indevida. Impugnação à contestação via ID. 12726564, rebatendo as 

alegações de defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência 

da ação. Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a 

parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a ré 

nada manifesta. É o relatório. Decido. Cuida-se de matéria relativa à 

relação de consumo, portanto, as discussões e digressões serão 

centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, 

consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados. 

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) 

se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, 

VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é o 

exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 
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houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012). 

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A fim de comprovar a 

existência do débito e a consequente legalidade na negativação do nome 

da parte autora, a parte ré juntou nos autos apenas telas de computador 

demonstrando a utilização da linha telefônica que alega ser pertencente à 

parte autora. Não há nada nos autos capaz de comprovar a relação 

jurídica havida entre as partes, nem tampouco, a existência do débito 

negativado. Nessa ordem, diante da negativa da existência dos débitos, 

caberia à parte ré comprovar a sua legitimidade, nos termos do artigo 373, 

II, do CPC. Ressalte-se que a mera juntada de faturas sem o respectivo 

contrato que autoriza a prestação do serviço não serve como prova apta 

a comprovar o débito. Destaque-se ainda que as impressões extraídas 

das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a 

comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova 

unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor. 

Sobre o assunto: “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - 

TELAS DE COMPUTADOR - PROVA UNILATERAL - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO. - Nas ações 

declaratórias de inexistência de débito incumbe à parte ré demonstrar a 

existência de relação jurídica com a parte, bem como o débito por ela 

contraído. A simples apresentação de telas de computador não é 

suficiente para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito 

negativado - Ausente a prova da relação jurídica e do débito, deve ser 

declarada a inexistência do débito discutido nos autos. (TJ-MG - AC: 

10000191339902001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 

03/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. O ônus da 

prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma 

prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode 

apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo 

à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo 

do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato 

constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em 

que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não 

sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" e tela de 

computador unilateralmente produzido pelo banco. (Apelação Cível n. 

1.0024.12.287575-0/001 - Rel. Des. Domingos Coelho - Dje. 09/03/2016). A 

responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina exige a 

comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou 

conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. No caso, restou 

demonstrada a responsabilidade civil da demandada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte demandante pelos danos causados. Em 

casos análogos já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – 

EMPRÉSTIMOS - FRAUDE POR TERCEIRO - FALHA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR 

FIXADO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, desnecessária a prova 

do dano que decorre da própria conduta ilícita. Na fixação do valor da 

condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do 

ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a 

demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Nos termos do § 4º do artigo 20 

do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, atendidas as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º do mesmo artigo”. Ap, 

61229/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/11/2014, Data da publicação no DJE 

10/11/2014. Destaquei. Não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SPC. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A inclusão de nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não sendo necessária a 

prova objetiva do prejuízo. Precedentes do STJ. 2. O valor da indenização 

deve guardar relação com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 512/2007, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 03/07/2007, Data da publicação no DJE 

09/07/2007) (negritei). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da instituição 

demandada ter negativado o nome da parte autora junto ao SERASA/SPC, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO 
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DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida 

inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação 

do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima 

e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada 

por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de 

pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o 

ato do ofensor e se preocupa com o ofendido”. (TJMT - Ap, 84324/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2009, Data da publicação no DJE 08/01/2010). (grifei) 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 

QUANTIA ARBITRADA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Precedentes do STJ. Não 

merece alteração o valor da indenização quando observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ap, 12821/2011, 

DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/07/2011, Data da publicação no DJE 26/07/2011) destaquei. 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem 

como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, 

a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 17 

de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018567-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018567-63.2017.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS interposta por OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA em 

face de CLARO S.A, devidamente qualificados nos autos, alegando em 

síntese que teve seu nome incluído indevidamente pela ré nos cadastros 

de proteção ao crédito, tendo em vista que o débito cobrado é inexistente. 

Relata que contatou a empresa ré várias vezes a fim de solucionar o 

impasse, contudo as tentativas não foram efetivas, pelo que ajuizou a 

presente ação. Com a inicial anexa documentos. Devidamente citado, o 

requerido apresenta Contestação e Documentos ID. 13179047, alegando 

em síntese que houve a contratação e uso regular dos serviços, razão 

pela qual o débito foi gerado e a cobrança é regular, não havendo se falar 

em indenização por danos morais em razão de negativação indevida. 

Impugnação à contestação via ID. 15763708, rebatendo as alegações de 

defesa, reiterando os pedidos e requerendo a procedência da ação. 

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte 

autora pugna pelo julgamento antecipado da lide, enquanto que a ré nada 

manifesta. É o relatório. Decido. Cuida-se de matéria relativa à relação de 

consumo, portanto, as discussões e digressões serão centradas e 

dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, consagra a 

teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos 

causados aos consumidores por falha relativa aos serviços prestados. 

Como matéria de ordem pública e interesse social (art. 1º da Lei 8.078/90) 

se aplica, portanto, a inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, 

VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do 

consumidor), inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou 

quando ele for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência. A parte demandante é hipossuficiente na relação de 

consumo, sendo ônus da requerida a comprovação de inexistência de 

prejuízo ocasionado ao autor em decorrência de sua conduta, nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São 

direitos do consumidor: VIII - A facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Este é o 

exato caso de hipossuficiência do consumidor, pois é lógico que a 

requerida possui todos os meios de comprovar documentalmente que não 

houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu no caso em tela. 

O caso se refere ao cancelamento de restrição creditícia indevida, além de 

discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de 

forma indevida a Requerente, alegando também a parte autora que, com tal 

situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do 

ocorrido. Alega a parte requerente que se surpreendeu ao descobrir que 

seu nome estava incluso nos registros de proteção ao crédito, lançado 

pela requerida, em razão de débitos que informa desconhecer. O Código 

de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que 

cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando 

que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, 
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modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Nas ações declaratórias negativas compete à 

parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 

direito atacado, pois a parte autora pode apenas negar o ato ou fato cuja 

inexistência pretende declarar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CESSÃO CRÉDITO. CANCELAMENTO REGISTRO 

DESABONATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA: É a ré parte legítima para 

figurar no pólo passivo da demanda, tendo que vista que foi ela quem 

procedeu na inscrição negativa do nome da parte. Prefacial rejeitada. 

CESSÃO DE CRÉDITO: A ausência da notificação não retira do cessionário 

a sua legitimidade, não exime o devedor do pagamento e, tampouco, o 

exonera da obrigação, quando efetivamente contraído o valor. No caso em 

concreto não veio prova da notificação, sequer da contratação havida 

entre a autora e o Carrefour. INSCRIÇÃO ÓRGÃO PROTEÇÃO CRÉDITO. 

ÔNUS DA PROVA: Inexiste prova a respeito da origem do débito na medida 

em que nenhum documento firmado pela requerente foi trazido aos autos. 

Imprescindível viesse provas contundentes da contratação. O ônus da 

prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo ao direito da parte 

adversa é do réu, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de 

Processo Civil. A ausência de provas permite seja reconhecido como 

verdadeiros os fatos alegados pela autora, o que culmina no 

cancelamento da inscrição negativa em seu nome. DANO MORAL: 

Inovação recursal. Ausência de pedido na peça vestibular neste sentido. 

Apelo não conhecido no ponto. ÔNUS SUCUMBENCIAIS: Mantidos. 

PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e 

infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o 

que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. 

Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a 

lide. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, NA PARTE CONHECIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70049445570, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 24/07/2012). 

A parte requerida não demonstrou haver a causa excludente da 

responsabilização, a qual romperia com o nexo de causalidade entre sua 

conduta e o dano experimentado pela parte autora. A fim de comprovar a 

existência do débito e a consequente legalidade na negativação do nome 

da parte autora, a parte ré juntou nos autos apenas telas de computador 

demonstrando a utilização da linha telefônica que alega ser pertencente à 

parte autora. Não há nada nos autos capaz de comprovar a relação 

jurídica havida entre as partes, nem tampouco, a existência do débito 

negativado. Nessa ordem, diante da negativa da existência dos débitos, 

caberia à parte ré comprovar a sua legitimidade, nos termos do artigo 373, 

II, do CPC. Ressalte-se que a mera juntada de faturas sem o respectivo 

contrato que autoriza a prestação do serviço não serve como prova apta 

a comprovar o débito. Destaque-se ainda que as impressões extraídas 

das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a 

comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova 

unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor. 

Sobre o assunto: “APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - 

TELAS DE COMPUTADOR - PROVA UNILATERAL - DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - RECURSO PROVIDO. - Nas ações 

declaratórias de inexistência de débito incumbe à parte ré demonstrar a 

existência de relação jurídica com a parte, bem como o débito por ela 

contraído. A simples apresentação de telas de computador não é 

suficiente para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito 

negativado - Ausente a prova da relação jurídica e do débito, deve ser 

declarada a inexistência do débito discutido nos autos. (TJ-MG - AC: 

10000191339902001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 

03/12/2019, Data de Publicação: 04/12/2019). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA NEGATIVA - ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. O ônus da 

prova, nas ações declaratórias negativas, não se distribui na forma 

prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode 

apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende declarar, cumprindo 

à parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo 

do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato 

constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe; Hipótese em 

que o contrato que vincularia as partes não foi juntado aos autos, não 

sendo suficiente para demonstrar sua existência mero "print" e tela de 

computador unilateralmente produzido pelo banco. (Apelação Cível n. 

1.0024.12.287575-0/001 - Rel. Des. Domingos Coelho - Dje. 09/03/2016). A 

responsabilidade civil, conforme sedimentado na doutrina exige a 

comprovação de três pressupostos, quais sejam: a) o ato ilícito ou 

conduta culposa; b) o nexo de causalidade; c) o dano. No caso, restou 

demonstrada a responsabilidade civil da demandada, deve esta ser 

condenada a indenizar a parte demandante pelos danos causados. Em 

casos análogos já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – 

EMPRÉSTIMOS - FRAUDE POR TERCEIRO - FALHA DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO - VALOR 

FIXADO DE ACORDO COM O ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a inscrição em cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de relação jurídica, desnecessária a prova 

do dano que decorre da própria conduta ilícita. Na fixação do valor da 

condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima e do 

ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada por 

aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de pena, a 

demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o ato do 

ofensor e se preocupa com o ofendido. Nos termos do § 4º do artigo 20 

do CPC, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, atendidas as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º do mesmo artigo”. Ap, 

61229/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/11/2014, Data da publicação no DJE 

10/11/2014. Destaquei. Não há se questionar o prejuízo diante do próprio 

significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos 

criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de 

Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os 

inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Além de que o art. 

42 do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos 

mostra que nenhum devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. 

Independente, se a parte autora devia ou não, o dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores, 

deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação 

da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “SPC. INCLUSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. A inclusão de nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral, não sendo necessária a 

prova objetiva do prejuízo. Precedentes do STJ. 2. O valor da indenização 

deve guardar relação com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 512/2007, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 03/07/2007, Data da publicação no DJE 

09/07/2007) (negritei). Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade 

na conduta da requerida, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato da instituição 

demandada ter negativado o nome da parte autora junto ao SERASA/SPC, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

RAZOÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Na inscrição em cadastros de inadimplentes por dívida 

inexistente, o dano moral é puro e independe de demonstração. Na fixação 

do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica da vítima 

e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a ser dada 

por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem caráter de 

pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, reprova o 

ato do ofensor e se preocupa com o ofendido”. (TJMT - Ap, 84324/2009, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2009, Data da publicação no DJE 08/01/2010). (grifei) 

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - 
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QUANTIA ARBITRADA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Nos 

casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso. Precedentes do STJ. Não 

merece alteração o valor da indenização quando observados os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com posicionamento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça. (TJMT - Ap, 12821/2011, 

DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/07/2011, Data da publicação no DJE 26/07/2011) destaquei. 

Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de que seja 

declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e que seu 

nome seja excluído dos arquivos de consumo. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica 

que: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante 

que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se 

aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. 

Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos 

interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do 

lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos 

efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio 

do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 

220) negritei. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - 

ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE 

RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à 

instituição bancária conferir adequadamente a procedência e veracidade 

dos dados cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da 

contratação de empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos 

que causar a terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade 

relativa e o conjunto probatório é sustentado em base documental, o 

percentual mínino para fixação de honorários atende o critério legal 

previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011) destaquei. Diante do exposto, enfrentadas as 

questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem 

como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de 

indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária 

pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero 

ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO, ainda, 

a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar 

com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º 

e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor 

da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais). P. R. I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de Abril de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032627-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032627-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFERSON DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JEFERSON 

DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA, move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 15.10.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem, por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 
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– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Inexistindo mais preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 15.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).(Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 
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prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 10% do 

membro superior esquerdo e 50% do joelho esquerdo. Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, residual a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 10% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, media a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *10% sobre R$ 9.450,00 = R$ 945,00 JOELHO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 2.632,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). DANOS MORAIS Dentre os pedidos realizados pelo 

requerente, se encontra a condenação da seguradora ao pagamento de 

indenização por danos morais (genericamente), contudo o autor não 

apontou a situação fática que embasou seu pleito. O Código de Processo 

Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do 

réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito por aquele postulado, verbis: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.” No caso em tela a parte requerente não se desincumbiu 

de seu ônus de provar que sofreu qualquer espécie de abalo moral. Sobre 

o assunto é pacífico o entendimento jurisprudencial, in verbis: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO 

SEGURO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE – 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – PEDIDO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos 

do direito do autor, ônus imposto pelo artigo 333, I, do CPC, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. O dever de reparação 

civil de danos (moral ou material), depende da presença de alguns 

pressupostos: (I) a conduta ilícita do agente, donde se extrai o elemento 

subjetivo, caracterizado pela existência de sua culpa derivada de ato 

omissivo ou comissivo voluntário; (II) a existência do dano efetivo; (III) o 

nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Ausente a conduta ilícita 

do agente, não há falar em reparação civil”. Ap, 146710/2014, DES.DIRCEU 

DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, 

Data da publicação no DJE 21/01/2015. Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETUADO NA 

CONTA CORRENTE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO 

RECEBIMENTO DOS VALORES – DANO MORAL INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO. 1- Independentemente de ter 

solicitado ou não, o fato é que o crédito foi efetuado em sua conta 

corrente e dele se beneficiaram as recorridas. Não há prova que a conta 

corrente não lhes pertence ou que o crédito não foi disponibilizado, ônus 

que lhe incumbia ao teor do artigo 333, I do CPC. 2-O ônus da prova, em 

regra, é atribuído à parte que alega os fatos. Assim, o autor tem o ônus de 

provar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, I do Código de 

Processo Civil), e o réu, sempre que formular defesa de mérito indireta, ou 

seja, alegar fatos novos que impedem, modificam ou extinguem o direito do 

autor, atrairá para si, o ônus da prova em relação a tais fatos (artigo 333, II 

do Código de Processo Civil)”.Ap, 52289/2014, DESA.SERLY MARCONDES 

ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da 

publicação no DJE 27/10/2014. Destaquei. Tratando-se de pedido de 

indenização, exige-se da parte que o formula, prova suficiente do ato ilícito 

ensejador da pretensão, porém a prova documental carreada aos autos, 

não demonstra a existência de Dano Moral. Inobstante os fatos e 

documentos colacionados pela parte autora, verifica-se que a requerente 

não logrou êxito em comprovar suas alegações. Não obstante ser a 

responsabilidade da Requerida objetiva, via de regra, é necessário que 

decorra de ato ilícito, ou seja, deve haver a violação de um dever 

preexistente, o que não restou demonstrado no caso em apreço. Logo, 

tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado 

anímico da parte requerente, capaz de ensejar o dano moral, pois a vida 

nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou 

atenuar, dependendo do nosso comportamento. O dano moral é 

exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os 

dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in “Curso de 

Direito Civil Brasileiro”, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, 

pág. 67/68, in verbis: “O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a 

angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que 

sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem 

o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam 

os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem 

suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado 

são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. 

ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização , mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida.” (negritei). Danos morais, na definição de 

Wilson Mello da Silva, que entre nós é o clássico monografista da matéria, 

“são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu 

patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição 

com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja 

suscetível de valor econômico.” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 

1955, nº. 1). (destaquei e negritei). A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – 

FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL 

CONFIGURADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DELPHOS SERVIÇOS TÉCNICOS S/A 

RECONHECIDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO REPRESENTA 

SEGURADORA CONSORCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – PAGAMENTO FEITO A 

MENOR – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. 1. A 

reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na contestação 

não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. 2. 
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É inadmissível levantar, em apelação, questões e inovar pedidos que não 

constaram na defesa, pois apenas pode ser objeto de apreciação e 

julgamento pelo Tribunal aquilo que foi suscitado e discutido no processo 

(CPC, art. 515, §1º). 3. Por se tratar apenas de prestadora de serviços, a 

Delphos não representa uma das seguradoras consorciadas da 

Seguradora Líder, administradora do seguro obrigatório, o que impede sua 

responsabilização pelo pagamento e/ou atraso no pagamento da 

indenização. 4. O mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em 

razão de inadimplemento contratual, não configura, prejuízo 

extrapatrimonial indenizável. 5. O termo inicial da correção monetária, nos 

casos de complementação do seguro, deve fluir a partir do pagamento a 

menor.(Ap 73511/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 10/02/2015). Destaquei. 

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA – SEGURADORA QUE 

PROTELA O PAGAMENTO DO SEGURO – MERO ABORRECIMENTO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – ÔNUS DA SUCUBÊNCIA 

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência do 

pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, 

incapaz de configurar dano extrapatrimonial. 2. A negativa de pagamento 

da indenização do seguro DPVAT pela Seguradora configura ilícito 

contratual, portanto os juros de mora devem incidir a partir da citação. 3. 

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas 

devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre os litigantes, observado o número de pedidos formulados e da 

proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a 

cada um desses pleitos”. (Ap 28590/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 

05/11/2013). Destaquei. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações, razão pela qual não deve prosperar o pedido de 

indenização por danos morais. Desse modo, considerando o decaimento 

recíproco, as partes devem suportar igualitariamente os ônus da 

sucumbência. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância R$ 2.632,50 (dois mil 

seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(15.10.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em face da 

sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), condeno as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% 

pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários 

advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do 

que preceitua parágrafo 8º do art. 85 do CPC, na proporção de 50% 

(setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora, 

sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser 

beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017172-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017172-65.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLODOALDO DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

CLODOALDO DE OLIVEIRA SILVA, move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 31.10.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. De início, 

registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na hipótese 

prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil Brasileiro, que 

assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, 

à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. 

(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) § 2o Estão 

excluídos da regra do caput: II - o julgamento de processos em bloco para 

aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos.” 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem, por força do que 

reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do pólo passivo da 

ação. DA NEGATIVA DE PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA Aduz a 

requerida que a parte autora não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. Por tal razão, pugna pela improcedência total dos pedidos 

autorais. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 
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seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida, razão 

pela qual REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 31.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura crânio 

facial. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 
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indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.350,00 Total: R$ 1.350,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(31.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016925-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MOREIRA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016925-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NADIR MOREIRA DOS REIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NADIR MOREIRA DOS REIS, move em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

21.02.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT. Com a inicial vieram os documentos. 

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além de 

documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o mérito 

da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia 

médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo 

requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. Decido. 

De início, registra-se que a análise do feito em questão se enquadra na 

hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A. NA DEMANDA Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO A parte ré alega a necessidade de adequação do valor da 

causa, vez que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do 

seguro obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável 

ao segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que REJEITO a preliminar levantada. Nesse 

sentido: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

– AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS 

AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – DO CERCEAMENTO DE DEFESA A 

parte ré aduz que os dados do veículo automotor não foram 

apresentados, o que impossibilita a comprovação de que este é coberto 
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pelo seguro DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de documento 

fundamental ao feito. Além disso, ainda que houvesse inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório, a Seguradora possui o dever de 

indenizar o indivíduo, conforme a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – 

INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE 

REFORMADA. Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há 

necessidade de ser demonstrado a adimplência do premio do seguro, ante 

aos termos da sumula 257, do STJ. O valor arbitrado a título de honorários 

advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo 

patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) Assim sendo, REJEITO a 

preliminar de ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro. 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL 

– MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.02.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 
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de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do 

membro superior esquerdo e 75% do membro inferior esquerdo. Dessa 

forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 75% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 7.087,50 MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50 Somando 

as duas lesões, que é o equivalente as perdas funcionais, chegaremos à 

importância final de R$ 14.175,00. Como o teto máximo indenizável é de R$ 

13.500,00, o autor faz jus ao recebimento de 100% do valor do seguro 

DPVAT. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.02.2019) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. 

P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito em Substituição

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0037739-81.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA CAMPOS DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

NEVES NETO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

HENRIQUE DA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA OAB - MT13256-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUIZA COMPARATO CASTILHO OAB - RJ160659-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES OAB - RJ162092-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033981-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE MAGALHAES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))
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Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008306-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIO CUNHA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento do valor remanescente da condenação. 

Deverá a parte interessada, sendo o caso, fornecer os dados bancários e 

pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030859-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOGIANE FIGUEIREDO FRANCA SILVA (AUTOR(A))

M. A. F. C. (AUTOR(A))

JECIEL AUGUSTO VIEIRA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033033-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS 

(REQUERIDO)

MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011840-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIETA DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020970-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. M. (REQUERENTE)

MARCELO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME SECUNDINO HIPOLITO NETO OAB - MT8883-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023291-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA FELICIO GARCIA OAB - MT19292-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ FRANCA DA CONCEICAO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022446-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARINO DE SOUZA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE OAB - MT17729/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000979-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAURO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007579-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011077-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008430-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DA SILVA CAMARGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELEON DE MORAES SANTOS OAB - MT22028/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004864-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006033-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018363-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022108-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0029039-82.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA NUNES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEBER JUABRE JUNIOR OAB - SP122143 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA OAB - SP136837 (ADVOGADO(A))

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de id.26902228 e da certidão retro, procedo à 

INTIMAÇÃO da parte executada UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, por meio do seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito,acrescido de custas,se houver, 

sob pena de incidência de multa de 10% (dez porcento), bem como de 
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honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Procedo também a 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste, querendo, acerca do 

conteúdo da petição de id.26902230 a 31027475, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032503-46.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILCE DIAS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0045215-39.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GOMES DE SOUZA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LAURO GOMES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO ROSSI OAB - SP282542-O (ADVOGADO(A))

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT15140-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT13346-O (ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA DE SOUZA OAB - SP140137-O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO OAB - 

SP180623-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0045646-39.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO MOZART (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT7463-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEVADORES OTIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CONTE FILHO OAB - SP344070-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO OAB - SP109098-O 

(ADVOGADO(A))

JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR OAB - SP234670-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o Perito Judicial designou o dia 24/08/2020, às 

09h30min, para realização da perícia no local: Condomínio Edifício Mozart, 

com endereço na Rua Sírio Libaneza, 240 - Popular, Cuiabá -MT, 

78045-270, razão pela qual procedo à intimação das partes, por meio de 

seus patronos, que por sua vez ficam incumbidos de cientificá-las, no 

exercício de seu múnus.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0044310-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FERREIRA TELES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS DA SILVA OAB - MT14863-O (ADVOGADO(A))

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS OAB - MT23652/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI CAOA - CUIABA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO SABATELLO COZZE OAB - SP252802-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS OAB - SP188868-O (ADVOGADO(A))

TATYANA BOTELHO ANDRE OAB - SP170219-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que o Perito Judicial designou o dia 24/08/2020, às 

14h30min, para realização da perícia no local: Concessionaria Hyundai, 

com endereço na v. da FEB, 1647 - Pte. Nova, Várzea Grande -MT, CEP 

78115-805, razão pela qual procedo à intimação das partes, por meio de 

seus patronos, que por sua vez ficam incumbidos de cientificá-las, no 

exercício de seu múnus.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0034437-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DENISE PEREIRA PAREDES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MERCE DE PAULA OAB - MT15399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913-B 

(ADVOGADO(A))

NERY DOS SANTOS DE ASSIS OAB - MT15015-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento da sua quota parte dos 

honorários periciais, sob pena das medidas cabíveis, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015968-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FELIPE APOITIA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034290-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Vistos. Designo o dia 26/11/2019, às 13h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 06 de agosto de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034078-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 25/11/2019, às 12h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de agosto de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034078-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032299-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN VINICIUS ARAUJO BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 21/10/2019, às 14h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 23 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034078-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023225-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032585-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030631-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037334-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044770-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE GONCALVES DE JESUS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem acerca do laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1045450-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TIAGO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044855-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1051643-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039592-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044683-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PISCKE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045102-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036512-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE JUNIOR ALMEIDA PEREIRA LINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044760-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044771-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS THIAGO SANTANA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, se manifestarem acerca do laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019082-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA DO COUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 19/06/2020 

às 13:00 horas, para realização da perícia no Hospital Ortopédico, Rua 

Osório Duque Estrada, 15, Araés, Cuiabá-MT (65) 3314-1207, razão pela 

qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que a parte autora 

será intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no exame 

pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, 

do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício 

de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027589-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SANTANA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 19/06/2020, 

às 13:00 horas (ordem de chegada), para realização da perícia no Hospital 

Ortopédico, Rua Osorio Duque Estrada, 15 Bairro Araés, Cuiabá-MT (65) 

3314-1207,razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico 

também, que a parte autora será intimada pessoalmente e o seu não 

comparecimento no exame pericial acarretará a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). 

Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018345-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Giubert Sucena Rasga, Médico 

Ortopedista e Traumatologista, Perito Judicial, designou o dia 19/06/2020 

às 13 horas (ordem de chegada), para realização da perícia no Hospital 

Ortopédico, Rua Osorio Duque Estrada, 15 Bairro Araés, Cuiabá-MT (65) 

3314-1207,razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico 

também, que a parte autora será intimada pessoalmente e o seu não 

comparecimento no exame pericial acarretará a extinção do processo, nos 

termos do art. 485, § 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). 

Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser 

periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018618-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIMOTEO ADAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel - Ortopedista 

- Perito Judicial, designou o dia 03/06/2020, às 16h, para realização da 

perícia, no endereço situado na Av. Dom Aquino, 355 - Centro, Cuiabá - 

MT, 78055-378 - Hospital Sotrauma, telefone (65) 3624-9211, razão pela 

qual procedo à intimação das partes. Certifico também, que o não 

comparecimento da parte autora no exame pericial acarretará a extinção 

do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Não obstante isso, 

deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu múnus, cientificar a 

parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001516-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, que o Sr. Marcos Benedito Corrêa Gabriel - Ortopedista 

- Perito Judicial, designou o dia 03 de junho de 2020, às 16h, para 

realização da perícia, no endereço situado na Av. Dom Aquino, 355 - 

Centro, Cuiabá - MT, 78055-378 - Hospital Sotrauma, telefone (65) 

3624-9211, razão pela qual procedo à intimação das partes. Certifico 

também, que o não comparecimento da parte autora no exame pericial 

acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 

Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no exercício de seu 

múnus, cientificar a parte a ser periciada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024602-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DAMIAO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEZER JOSE TEIXEIRA OAB - MT21149-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT21033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PJE 1024602-39.2017 O requerido impugna a proposta de honorários 

periciais (Id 28779336), sob a argumentação de que o valor arbitrado pelo 

perito é incoerente e desproporcional ao trabalho a ser desenvolvido, vez 

que não é complexo, pretendendo a redução dos honorários. O perito 

nomeado se manifesta, através do Id 30114494, afirmando que os 

honorários foram fixados considerando a complexidade da pericia a ser 

realizada. Postulou para que sejam mantidos os honorários. Verifica-se 

que apesar do requerido questionar o valor fixado de honorários periciais 

não trouxe elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado, 

assim diante da complexidade da matéria não há que se falar em redução 

dos honorários apresentados. Assim, rejeito a impugnação aos honorários 

periciais mantendo o valor fixado pelo perito de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Intime-se requerida para depositar o valor dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se o perito nomeado para dar início a 

perícia. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0007184-23.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE NUNES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

DERLI DAL MASO OAB - MT4107-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREPLAN AGROPECUARIA LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em razão da não publicação da intimação retro, nos termos do art. 203, § 

4º do CPC, impulsiono o feito a fim de intimar as partes, para no prazo de 

15 dias, se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados pelo perito 

(id. 26957331).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0046766-88.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CORREA DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGOBERTO GARCIA BELUFI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LEILA ROSA NUNES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

URDERICO BELUFI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MATHEUS NUNES BELUFI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROGERIO GHISLENI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FELIPE NUNES BELUFI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUCAS NUNES BELUFI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA DE FATIMA REZZIERI GHISLENI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0011101-11.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA DE SOUZA SABINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CESAR LUCAS OAB - MT15026-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

REINALDO PRESTES NETO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCELO ROCHA DUTRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 1.210 da CNGC, procedo a INTIMAÇÃO do autor, na 

pessoa do seu advogado, para que, no prazo de 05 dias, proceda de 

forma a retirar/preparar a carta precatória expedida id. 31346855 
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instruindo-a, a fim de diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias. 

Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo Deprecado, deverá, no 

mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes autos eletrônicos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015612-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1015612-54.2020 Vistos. Indefiro o pedido de 

reconsideração de id. 31361477 e mantenho a decisão de id.31095465, 

considerando que a requerida não trouxe qualquer fato novo que pudesse 

alterar a decisão proferida. No mais, aguarde-se a audiência designada 

nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1016576-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETH CURVO PINTO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE FREITAS ARANTES OAB - MT11700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

3 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CUIABÁ 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

1016576-47.2020 Vistos. Antes da analise do pedido de liminar, intime-se 

o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no prazo de quinze 

dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037746-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA SIMONE FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

1037746-12.2019 Vistos. Intimem-se as partes para apresentarem 

manifestação informando se ratificam os atos praticados na 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, no prazo de 5 (cinco) dias. Bem como, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação da contestação de 

id. 2228545, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017428-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA MORAES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1017260-69.2020 Vistos. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do NCPC. Antes de analisar o pedido de tutela de 

urgência, intime-se o Ministério Público para, querendo, se manifestar, no 

prazo de quinze dias (art. 721, do NCPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016922-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCISCO FELIX OAB - MT11158-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009134-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOARES DA SILVA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

1009134-30.2020 Vistos. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne 

que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários 

para o cumprimento das diligências. Intime-se o Ministério Público para, 

querendo, se manifestar, no prazo de quinze dias (art. 721, do NCPC). 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034783-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado 

em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016902-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIAO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016902-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIMIAO MARTINS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos. Considerando que os documentos de ID 31298243 e ID 31298244 

não comprovam o ingresso na via administrativa, intime-se a parte autora 

para que apresente o prévio requerimento administrativo, comprovando a 

ausência de pagamento na esfera administrativa, a negativa por parte da 

seguradora ou que o prazo de resposta esteja extrapolado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016967-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR LORENZONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016967-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DELMAR LORENZONI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Verifica-se na petição inicial que o autor é um profissional 

autônomo, assim intime-o para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como declaração de imposto de renda, decore etc., ou recolher as custas 

iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016417-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NOGUEIRA CAMELO OAB - MT24813/O-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT14688-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016417-07.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP REU: HDI 

SEGUROS S.A. Vistos. Intime-se a parte autora para promover a 

regularização da representação processual, juntando procuração 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. No mais, considerando o lembrete no PJE de que as guias de 

distribuição não foram arrecadadas, deverá a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento, no mesmo prazo acima mencionado, sob 

pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016613-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016613-74.2020.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA REU: VIVO S.A. Visto. A parte autora 

requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e 

para tanto apresentou declaração de hipossuficiência. Por ter tal 

declaração força probante juris tantum, cabe ao Magistrado avaliar o caso 

concreto, devidamente autorizado por nossa legislação (art. 5º, LXXIV, 

CF), confira-se: “Art.5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV 

- O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (negritei e destaquei). Assim, 

levando-se em consideração a ausência de demonstração da 

impossibilidade de arcar com as custas processuais, intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., que apresentem a sua renda atual, 

ou proceder o recolhimento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Na oportunidade, deverá, no 

mesmo prazo acima mencionado, regularizar a representação processual 

apresentando procuração devidamente datada. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017156-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017156-77.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERTON FERNANDES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Verifica-se na petição inicial que o autor é um 

profissional autônomo, assim intime-o para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como declaração de imposto de renda, decore etc., ou recolher 

as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016855-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR GABRIEL DE ARAUJO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA FATIMA ZAPELLO OAB - MT28098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1016855-33.2020 Visto. Designo o dia 10.08.2020, às 11h00min para 

audiência de conciliação, que será realizada na Central da Conciliação 

desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC. Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o 

processo, entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da 

peça contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível 
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fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017260-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VAREJO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES ECCLISSATO NETO OAB - SP182700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do CPC). Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036899-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que a parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, entretanto apresenta holerites 

desatualizados, assim intime-a para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036895-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI PINTO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que a parte autora pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, entretanto apresenta holerites 

desatualizados, assim intime-a para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010045-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1010045-42.2020 Visto. O autor não cumpriu a Resolução n.º 

04/20126/TP, que acrescenta o artigo 13-A na Resolução n.º 022/2011/TP, 

a qual determina: “Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Assim, intime-se 

a parte autora para emendar a inicial, no sentido de promover a 

classificação e organização dos documentos anexados em conformidade 

com a referida resolução, e na oportunidade apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como IRPF (este 

poderá ser apresentado em sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, tudo no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0008908-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES DAMACENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO OAB - MT17609-O (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO OAB - MT11269-O 

(ADVOGADO(A))

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA OAB - MT24296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SB GRAFICA E EDITORA LTDA (REQUERIDO)

JOSEPHINA PAES DE BARROS LIMA (REQUERIDO)

RADIO CIDADE DE CUIABA LTDA (REQUERIDO)

IZABELLA CORREA COSTA (INVENTARIANTE)

DOMINGOS SÁVIO BRANDÃO LIMA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0024977-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE BRITO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO FREIRE DE MENDONCA OAB - DF50910-O 

(ADVOGADO(A))

JOANA AMABILE MORO SILVA OAB - MT20376-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMIRAMIS PEDROSA DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO PAULO AMARANTE LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o comprovante de distribuição 

da carta precatória expedida e retirada, consoante fl. 85 - id. 26693765.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0008798-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA XAVIER DA SILVA OAB - MT12162-O (ADVOGADO(A))

CAMILA REVELES GALANTE OAB - MT20530-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLANSWAGZAN DO CARMO PRATA SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que torno sem efeito a intimação de id. 26760964, em 

razão de intimar o executado. Ato contínuo, impulsiono o feito a fim de 
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intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto 

ao conteúdo da carta precatória devolvida de id. 26760962/26760963, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002243-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CANDIDO GARCIA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes, ambas apeladas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028155-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1028155-60.2018 Vistos. Converto o julgamento em diligência, 

determino a intimação da parte requerida para apresentar o contrato de 

empréstimo consignado pactuado com o autor em janeiro de 2011, para 

comprovar o número de parcelas do contrato, essencial para o julgamento 

do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, volte-me os autos conclusos 

para deliberações. Intime-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0045756-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT17000-O 

(ADVOGADO(A))

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT3546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DARLAN EUZEBIO GODOI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais. No mesmo prazo, deverão as partes 

comprovarem o depósito dos honorários, nos termos da decisão que 

deferiu a perícia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016810-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

EDITH MARIA DA SILVA OAB - MT2599/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANNE FABRICIA ARRUDA E SILVA AMORIM (REQUERIDO)

ORLANDO CHAVARELLI NETO (REQUERIDO)

TALITA SABOIA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1016810-29.2020 Visto. Patrícia Gonçalves do Nascimento ajuíza o 

presente Procedimento Cautelar de Busca e Apreensão de Artigos 

Decorativos em desfavor de Regianne Fabrícia Arruda da Silva, Talita 

Nogueira Sabóia e Orlando Chavarelli Neto, alegando que celebrou 

contrato de compra e venda de artigos decorativos com Regianne da 

Silva, ressalta que a mesma não quitou o contrato e vendeu os produtos 

aos corréus Talita Nogueira e Orlando Neto, razão pela qual pleteia a tutela 

de urgência em caráter antecedente para que seja determinada a busca e 

apreensão das peças decorativas, sendo nomeada a autora como fiel 

depositaria dos bens. Imprescindível destacar que a concessão da tutela 

de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já que pelo contrato de id. 

31277834, a requerida supostamente está inadimplente desde 2017, 

todavia, a demanda foi ajuizada apenas agora, ou seja, pode aguardar o 

contraditório. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte autora. Cite-se a parte requerida, para, no prazo de 

cinco dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir 

(art. 306 do NCPC). Conste no mandado as advertências da revelia 

(artigos 307 e 344, do NCPC). Atente-se a parte autora para a regra do 

art. 308 do mesmo Código. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do NCPC. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043539-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EMIDIO SOARES FRANCISCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1043539-63.2018 Visto. Verifica-se que ação envolve as mesmas 

partes e causa de pedir, com a Ação de Indenização n.º 1035405-47.2018 

que distribuída junto a 3ª Vara Cível desta Capital, junta qual seja, nesta 

ação pretende a condenação da requerida por suposto ato ilícito praticado 

pela negativação indevida pelo Banco Bradescard S.A., mesmo após a 

quitação do débito existente, os processos deverão ser reunidos para 

julgamento em conjunto e evitar risco de decisões conflitantes, mesmo que 

não exista conexão entre eles, conforme dispõe o art. 55, §3º do NCPC. 

Segundo o art. 59 do Novo Código de Processo Civil, o qual tem aplicação 

imediata, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o 

juízo”, e no caso vertente, através de consulta pelo sistema, verifica-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 492 de 799



que a Ação de Reparação por Danos Morais, 1035405-47.2018, foi 

distribuída em primeiro lugar, ou seja, em 16.10.2018, enquanto que este 

processo em 12.12.2018, assim, o juízo da 3ª Vara Cível da Capital é 

competente para apreciar e julgar os processos. Desse modo, determino a 

imediata remessa do processo para a 3ª Vara Cível desta Capital, a fim de 

ser processada e julgada em conjunto com a Ação de Reparação por 

Danos Morais, 1035405-47.2018, que ali tramita. Cumpra-se a ordem 

acima, com as baixas e anotações necessárias. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDELICE RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 100667-33.2018 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

24610963, mantendo intacta a decisão de id. 23182074. No mais, 

cumpra-se na integra da decisão de id. 23182074, com a intimação da 

perita nomeada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020500-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020500-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCIO PEREIRA DIAS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença 

e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023496-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SILVA DE PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1023496-08.2018 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de 

id.18918782, mantendo intacta a decisão de id. 18749026 No mais, 

cumpra-se na íntegra a decisão supracitada com a intimação do perito 

nomeado nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001473-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ADRIANO MESSIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001473-05.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBSON ADRIANO MESSIAS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0036225-30.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ATAIDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONI MURCELLI SILVA OAB - MT8647-O (ADVOGADO(A))
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HELCIO CORREA GOMES OAB - MT2903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0036225-30.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA DE FATIMA ATAIDE EXECUTADO: EXPRESSO NS TRANSPORTES 

LTDA Vistos. Considerando que a obrigação foi satisfeita (ID 27062345), 

JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela executada. 

Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023653-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERISTON TAYLON MARQUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023653-44.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ERISTON TAYLON MARQUES DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário 

da sentença e da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará 

em favor da parte autora para levantamento de toda a quantia depositada 

nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas 

processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028213-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO VILAGIO SANT' ELENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HELOU DA COSTA (REQUERIDO)

MANUELLA DRIESSEN RODRIGUES CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. O autor Condomínio e o réu Fernando se compuseram 

amigavelmente, e na minuta do acordo o autor informou a desistência da 

ação em relação a ré Manuella (Id. 24934525). HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre autor e o réu Fernando Helou da Costa, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA esta ação, com fulcro no artigo 487, III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. HOMOLOGO por sentença a desistência da ação em 

relação a ré Manuella Driessen Rodrigues Carvalho, em consequência, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas remanescentes, conforme disposto 

no art. 90, § 3º, CPC. Honorários na forma pactuada. Certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante as baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029993-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ELIZABETH POLIMENI CALDERARO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Honorários na 

forma pactuada. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o 

processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021474-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021474-11.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIEGO DE OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos. Diante do cumprimento voluntário da sentença e 

da concordância com o valor depositado, expeça-se alvará em favor da 

parte autora para levantamento de toda a quantia depositada nos autos. 

No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas processuais pela 

requerida. Após, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023601-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACI PEREIRA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Honorários na 

forma pactuada. Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante as baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1017584-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Honorários na 

forma pactuada. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o 

processo, mediante as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1040919-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO FERREIRA LIDORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040919-44.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ORIVALDO FERREIRA LIDORIO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante do cumprimento 

voluntário da sentença e da concordância com o valor depositado, 

expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento de toda a 

quantia depositada nos autos. No mais, JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Custas processuais pela requerida. Após, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005348-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE ANDRADE EVENTOS E LOCACOES EIRELI - ME (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SAB LTDA (REU)

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente. HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro nos 

artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. Honorários na 

forma pactuada. Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, após arquive-se o processo, mediante as baixas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005239-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR DARTANHAN RAMOS OAB - MT0008391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Albino Ramos ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S.A., alegando que foi 

contratado para prestar serviços advocatícios de natureza contenciosa 

para o réu e atuar no ajuizamento e acompanhamento dos processos, 

restando pactuado que a remuneração seria exclusivamente pelos 

honorários de sucumbência. Aduz que prestou serviços por vários anos 

na forma contratada, pautando por um bom serviço, especialmente nos 

autos do processo de execução nº 532-31.1997.811.0055 (Cód. 2357), na 

Comarca de Tangará da Serra-MT; que defendeu o requerido na ação de 

Embargos de Terceiro (número 843/98), e sem qualquer motivo justificável, 

a ré lhe notificou da rescisão do contrato, revogando-se todos os poderes 

que lhe foram outorgados. Requer a condenação da parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, referente ao trabalho realizado, 

arbitrando em valor compatível com o trabalho efetuado pelo período 

superior a 15 anos, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência. 

A parte ré ofertou contestação (Id. 13946032), arguindo preliminar de 

ausência de interesse de agir do autor, eis que a rescisão não retira os 

efeitos do contrato, e ilegitimidade ativa, ao argumento de que os contratos 

foram firmados com a sociedade de advogados. No mérito, aduz que a 

remuneração da parte autora seria pelos honorários de sucumbência, 

sendo impossível o arbitramento de honorários advocatícios tendo em 

vista que o réu ainda não obteve êxito no recebimento do seu crédito. 

Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência dos pedidos, 

com a condenação do requerente nas custas processuais e honorários 

advocatícios e, em pedido alternativo, que sejam os honorários fixados de 

acordo com o trabalho efetivamente laborado. Réplica no arquivo de Id. 

15222541. As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 22914602), e ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da 

lide (Ids. 24431058 e 24510139). É o relatório. Decido. Não tendo as partes 

interesse na produção de outras provas e, consoante os princípios da 

economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à falta de interesse de agir, sob a alegação de que o requerente 

pretende receber honorários de forma diferente da avençada, ignorando a 

resilição unilateral do contrato, é certo que o acesso à justiça é uma 

garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição 

Federal, vejamos: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV 

- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito; Assim, não pode o ente investido de jurisdição deixar de 

apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da 

parte requerida. Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de 

socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, 

deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à 

respeitosa Carta Magna. Diante do exposto, tendo a parte autora a 

necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui 

interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. O réu alega 

ilegitimidade do requerente, sob fundamento de que o contrato de 

prestação de serviços advocatícios foi formalizado entre o banco e a 

sociedade de advogados. Muito embora tenha sido o contrato firmado com 

a sociedade de advogados, a procuração e substabelecimento foram 

outorgados em nome do advogado, pessoa física, sócio da referida 

sociedade, pelo que também rejeito essa preliminar. No mais, é 

incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme 

se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo 

(Ids. 11909529, 11909530 e 11909534) e também a rescisão unilateral do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 495 de 799



referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com 

a exordial (Id. 11909536). A cláusula sétima do Contrato de Prestação de 

Serviços Advocatícios estabelece: CLÁUSULA SÉTIMA – O 

CONTRATADO, excetuados os casos expressamente previstos neste 

contrato, será remunerado pelos honorários em que o devedor venha a 

ser condenado – honorários de sucumbência – observado o disposto na 

Cláusula primeira e seus Parágrafos e, quando for o caso, nos Parágrafos 

desta Cláusula, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a 

esse título, seja este autor ou réu da demanda. PARÁGRAFO PRIMEIRO – 

Nas ações ajuizadas pelo Serviço Jurídico do CONTRATANTE, ou por 

outro Advogado ou sociedade de advogados anteriormente contratados, 

que tiver o patrocínio substabelecido para o CONTRATADO, os honorários 

previstos no caput desta Cláusula serão rateados na forma abaixo, 

deduzidos eventuais adiantamentos, parcelas devidas por patrocínios 

anteriores, e pagos quando efetivamente recebidos, seja diretamente do 

devedor, ou do levantamento em juízo. a) 1/5 (um quinto) para o advogado 

ou sociedade de advogados substituídos e 4/5 (quatro quintos) para o 

CONTRATADO, se ainda não efetuada a penhora; b) 2/5 (dois quintos) 

para o CONTRATADO, se já impugnados os embargos e não exarada a 

sentença respectiva; c) ½ (um meio) para o advogado ou sociedade de 

advogados substituídos e ½ (um meio) para o CONTRATADO, se já 

impugnados os embargos e não exarada a sentença respectiva; d) 3/5 

(três quintos) para o advogado ou a sociedade de advogados substituídos 

e 2/5 (dois quintos) para o CONTRATADO, se já exarada a sentença dos 

embargos e não interposto ou respondido recurso; ou nos casos em que 

não tendo sido embargada a execução, ainda não foi realizada a alienação 

judicial; e) 4/5 (quatro quintos) para o advogado ou a sociedade de 

advogados substituídos e 1/5 (um quinto) para o CONTRATADO, se 

interposto ou respondido o recurso; e f) Relativamente a outras ações, 

quando nessas houver verba honorária específica, observar-se-á o 

seguinte: 1. 1/3 (um terço) para o advogado ou sociedade de advogados 

substituídos e 2/3 (dois terços) para o CONTRATADO, se ainda não 

sentenciado o feito; 2. ½ (um meio) para o advogado ou sociedade de 

advogados substituídos e ½ (um meio) para o CONTRATADO, se já 

exarada sentença; e 3. 2/3 (dois terços) para o advogado ou a sociedade 

de advogados substituídos e 1/3 (um terço) para o CONTRATADO, se 

interposto ou respondido o recurso. [...] PARÁGRAFO TERCEIRO – 

Ajuizada Ação, se ocorrer acordo judicial ou extrajudicial, os honorários 

serão avençados pelo CONTRATADO com a outra parte, por conta de 

quem correrá a responsabilidade pelo pagamento respectivo, observado, 

no que couber, o disposto no Parágrafo Décimo e Décimo- Primeiro desta 

Cláusula. [...] Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de 

vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre 

como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em 

processos ainda em trâmite, como é o caso. Para o Superior Tribunal de 

Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, 

antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até 

porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilícito 

por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a 

toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o 

artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada 

na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos 

da ordem econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado 

entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento 

de honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral 

e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa 

do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. O entendimento do 

Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - CLÁUSULA DE 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves , Terceira 

Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 

26/03/2019). “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS –CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, 

Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, Publicado no 

DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao 

resultado das ações em que tenha representado processualmente a 

instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do 

mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o 

arbitramento de honorários, também dispõe: Art. 22. A prestação de 

serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência. [...] §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários 

são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o 

trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos 

estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 

(negritei) O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, 

observa que: A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não 

o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como 

não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em 

eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, 

em face do serviço efetivamente prestado. Os honorários que se pretende 

o arbitramento são referentes à atuação do requerente no processo de 

execução nº 532-31.1997.811.0055 (Cód. 2357), e nos Embargos de 

Terceiro (número 843/98), ambos na Comarca de Tangará da Serra-MT e 

convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem 

sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, 

neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora. Conforme os 

documentos trazidos aos autos, a parte autora distribuiu a Ação de 

Execução nº 532-31.1997.811.0055 (Cód. 2357) em julho de 1997 (Id. 

11909553), realizou diligências necessárias ao seu regular 

prosseguimento. Defendeu o réu na ação de Embargos de Terceiro 

(número 843/98) – Id. 11909584, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 

11909585), prestando serviço ao réu até 2013, ou seja, laborou por quase 

16 anos. A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para 

os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, 

devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o 

empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução 

dos interesses do cliente e o tempo despendido. Assim, com observância 

ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § do Novo do Código de 

Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais). O valor fixado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao 

mês, a partir da citação. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

promovida por Albino Ramos em desfavor de Banco do Brasil S/A, para 

condenar a parte ré ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condeno a parte ré 
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ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo 

após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008936-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1008936-61.2018 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

24386735, mantendo intacta a sentença de id. 23884124. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028539-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA PEREIRA DE MEDEIROS JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR OAB - MT18514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1028539-23.2018 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

24710921, mantendo intacta a sentença de id. 24284747. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1008931-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT5705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO WARD CRUZ OAB - SP278362 (ADVOGADO(A))

RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ OAB - SP258568 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1008931-05.2019 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

31157318, mantendo intacta a sentença de id. 30400927. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1013735-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MOLINARI AVELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1013735-84.2017 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

29665992, mantendo intacta a decisão de id. 29249306. No mais, 

decorrido o prazo da decisão de supracitada, nada sendo requerido 

arquive-se os autos com as anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016529-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1016529-44.2018 Vistos. Roberto Alves Pereira ajuíza Rescisão 

Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em 

desfavor de Banco BMG S/A, ambos qualificados nos autos, alegando que 

o requerido desde fevereiro/2017, vem descontando em sua folha de 

pagamento o valor de R$ 188,93 referente ao contrato de cartão de 

crédito n.º 12057572, no valor que de R$ 5.000,00, todavia, assevera que 

desconhece a contratação junto ao mesmo e que não autorizou qualquer 

desconto relacionando ao cartão de crédito, ressalta ainda que não 

recebeu qualquer cartão de crédito do requerido. Requer a concessão da 

tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do contrato, 

bem como os descontos dele decorrente, sob pena de multa. No mérito, 

roga pela procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência 

de dívida de cartão de crédito, e que a parte ré seja condenada a devolver 

em dobro os descontos realizados em sua folha de pagamento, além da 

condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral. Instruiu 

a inicial com documentos de ids. 13653542 a 13713202. Em resposta o réu 

apresenta contestação (id. 14963344), levantando em preliminar a inépcia 

da inicial, vez que a narrativa dos fatos não decorre da conclusão lógica 

dos pedidos. No mérito, defende a legalidade da contratação pela parte 

autora, sendo a operação válida, não havendo falar em ato ilícito, 

consequentemente dever de indenizar. Ressalta que a numeração 

12057572 refere-se ao código de reserva da margem e que não foi 

localizado nenhum crédito em favor do autor de R$ 5.000,00. Refuta o 

pedido de inversão do ônus da prova e de repetição do indébito, 

requerendo o acolhimento da prejudicial de mérito ou a improcedência dos 

pedidos autorais, e em caso de procedência que sejam os valores 

creditados na conta bancária da parte autora abatidos do pagamento de 

condenação. Junta documentos através dos ids. 1496357 a 14963433. 

Réplica a contestação através do arquivo de id. 17448145, afirmando que 

não houve a apresentação do contrato discutido nos autos, vez que a 

presente visa discutir os descontos que foram incluídos em sua folha de 

pagamento na folha 04/02/2017, referente ao contrato de nº12057572. 

Instadas as partes a especificarem as provas (id. 22893996), requereram 

o julgamento antecipado da lide (ids. 24520609 e 24602246). É o relatório. 

Decido. Em razão de não existir necessidade de produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Registre-se que o julgamento 

antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, ademais há nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cru). 

Inicialmente, quanto a inépcia da inicial de que que a narrativa dos fatos 

não decorre da conclusão lógica dos pedidos, verifica-se que a inicial foi 

redigida de maneira lógica e compreensível, com a exposição clara de seu 

pedido, tanto que o requerido contestou todos os argumentos do autor, 

razão pela qual rejeito esta preliminar. O autor pleiteia a declaração de 

inexistência de débito, bem como a restituição em dobro do que foi 

indevidamente descontado de sua folha de pagamento, além de 

indenização por danos morais, já que não reconhece a relação jurídica da 

qual adveio os descontos, relacionados ao contrato de cartão de crédito 

nº 12057572. Faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa 

sobre relação de consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e 

fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, 

a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do 

Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e 

proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre 

fornecedor/consumidor. Ademais a relação de consumo é aplicável as 

instituição bancárias, nos moldes da Súmula 297 – STJ que estabelece 

que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Assim, trata-se de relação consumerista, decorrendo daí a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, incidindo, 

portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual constitui exceção à regra prevista no artigo 373, do Novo Código de 

Processo Civil, com o propósito de facilitar ao consumidor a defesa dos 

seus direitos em juízo. Assim prevalece a favor do consumidor a 

presunção de veracidade e, incumbe ao fornecedor desfazê-la por meio 

de produção de prova. Cumpre apontar, que frente ao não 

reconhecimento do débito, cabe ao banco demonstrar se houve a 

celebração do contrato que deu origem aos descontos na folha de 

pagamento do autor, a fim de resolver a controvérsia, elidindo a sua 

responsabilidade, já que meios de prova estão à sua disposição, pois só 

assim comprovaria a utilização do serviço pelo consumidor, entretanto se 

limitou a apresentar contrato cartão de crédito n.º 4329791 (id. 14963423), 

contudo tal documento não o discutido nos autos, bastaria que tivesse 

apresentado o contrato de cartão de crédito nº 12057572 que deu origem 

aos descontos indevidos (id. 13851424, pág. 03), conforme dispõe o 

artigo 14, § 3°, incisos I e II, do CDC. “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Além 

disso, apesar de afirma que a numeração 12057572 refere-se ao código 

de reserva da margem, não comprovou suas alegações. Desse modo, 

cabia ao banco requerido a comprovação da existência de relação jurídica 

entre as partes e da prestação de serviços a autora, nos termos do artigo 

373, II, CPC, o que não foi feito, mesmo porque, a parte ré, ao ser intimada 

a especificar as provas para elucidação dos fatos, informa o seu 

desinteresse pela produção de provas, postulando pelo julgamento 

antecipado (id. 24602246). Quanto ao pedido de repetição do indébito, a 

parte requerente faz jus ao recebimento em dobro daquilo que foi pago e 

cobrado indevidamente em decorrência do contrato de cartão, não 

solicitado, conforme determina a inteligência do parágrafo único do Art. 42 

do CDC que diz: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de 

engano justificável”. Nesse ponto, vê-se pelo documento de id. 13851406, 

pág. 13 a 39 que realmente o requerido efetuou vários descontos de 

parcelas de cartão de crédito, ora questionado, todavia, sua exata 

apuração deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença. Assim, 

verificada a falha na prestação do serviço, em razão dos descontos 

indevidos na folha de pagamento da autora, o que se afigura ilícito, deve a 

instituição financeira ser responsabilizada pela conduta abusiva na qual 

assumiu o risco de causar lesão à requerente, mesmo de ordem 

extrapatrimonial, ensejando a obrigação de indenizar. Por amor ao debate, 

ressalta-se que não pode ser considerado mero aborrecimento a situação 

fática ocorrida em razão da postura abusiva e desrespeitosa do banco 

requerido, vez que descontou da folha de pagamento da autora valores 

indevidos, ressalta-se que os valores recebidos possuem natureza 

alimentar, extrapolando os limites da sua atuação. Assim, a 

responsabilidade da instituição bancária pela ilicitude é caracterizada 

como objetiva, ainda que por equiparação, justificando-se a imposição de 

indenização por dano moral in re ipsa. Nesse sentido: “APELAÇÃO - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Pretensão de reforma do capítulo da 

r.sentença que julgou procedente pedido de devolução em dobro (CDC, 

art.42, par.único) – Cabimento [...] Descontos indevidos na folha de 

pagamento que geram sofrimento e estado de angústia, aptos a 

caracterizar o reclamado dano moral, passível de indenização – Montante 

indenizatório mantido em R$7.000,00 – RECURSO DESPROVIDO NESTA 

PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1009613-08.2016.8.26.0506; Relator (a): 

Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara 

de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do 
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Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020) negritei. “AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS 

INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE 

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONTRATO Nº 

546933770 CANCELADO PELA RÉ, QUE NÃO PROVOU TER DEVOLVIDO 

O VALOR CORRESPONDENTE. AÇÃO PROCEDENTE EM TAL PONTO. 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A 

LIBERAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA O AUTOR, RELATIVAMENTE AOS 

CONTRATOS NºS. 546053846 E 556009429. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA 

DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES, SE HOUVE O 

CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE DO AUTOR. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ORA REDUZIDO PARA R$ 

5.000,00. DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES. - RECURSO PROVIDO 

EM PARTE.” (TJSP; Apelação Cível 1061575-59.2018.8.26.0002; Relator 

(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro 

Regional II - Santo Amaro - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; 

Data de Registro: 15/04/2020) negritei Compete ao julgador estipular 

equitativamente o valor da indenização por dano moral, segundo o seu 

prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e 

obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Nesse passo, verifica-se como razoável a fixação da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) como indenização ao dano moral sofrido pela 

parte autora. Apesar do requerido afirmar que deve haver a compensação 

dos valores liberados em favor do autor, afirma em sua defesa que não 

houve o depósito na conta do autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), razão pela qual não há que se falar em compensação de valores. 

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulado Rescisão Contratual c/c Repetição 

de Indébito e Indenização por Danos Morais por Roberto Alves Pereira em 

desfavor de Banco BMG S/A, para: 1. Declarar a inexistência de dívida via 

cartão de crédito, contrato n.º 12057572, condeno o réu a devolver em 

dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora, 

devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser 

corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a 

partir de cada desembolso. 2. Condeno a parte ré, ainda, a indenizar os 

danos morais causados à autora, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da 

sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da 

citação. Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as 

baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029636-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DIAS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA OAB - MT21403-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Paulo Roberto Dias Vieira ajuíza Ação Anulatória de Débito com 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., ambos devidamente qualificados, alegando 

ser usuário dos serviços prestados pela ré, e que foi surpreendido com 

cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 8.967,12, com vencimento 

em 20/02/2018, referente a suposto consumo recuperado, do qual 

discorda. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado a ré a suspender a referida cobrança. No mérito, pugna pela 

procedência da ação com a confirmação da liminar, e que seja declarada a 

inexistência e inexigibilidade do débito no valor de R$ 8.967,12, com 

vencimento em 20/02/2018, e que a requerida seja condenada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios. No arquivo de Id. 

15767482 consta decisão deferindo o pedido de tutela de urgência da 

parte autora. A requerida apresenta contestação (Id. 16356877), 

defendendo a legalidade dos procedimentos adotados e que a apuração 

do débito foi em conformidade com a Resolução 414 da Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL, sendo exigível a fatura gerada, já que foi 

constatada irregularidade no medidor de consumo. Rebate os pedidos e 

requer a improcedência da ação. Réplica no arquivo de Id. 16428241. 

Intimadas as partes para especificarem as provas (Id. 22920477), ambas 

se manifestaram (Ids. 24305314 e 24392247). É relatório. Decido. 

Consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o caso em 

análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadra no conceito de 

consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do 

CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do 

Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o 

equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais 

entre fornecedor/consumidor. Convém observar que na fatura acostada 

no arquivo de Id. 15236943, ora discutida, consta a informação de que a 

cobrança se trata, entre outros, de consumo recuperado. É certo que 

qualquer suspeita de irregularidade da medição na unidade consumidora 

da parte autora, seria necessária a emissão de laudo técnico, nos ter da 

Resolução 414/10, da Aneel, assim verifica-se que a ré não cumpriu o que 

dispõe o art. 129, da resolução supracitada, adotando precisamente o que 

está consignado nos parágrafos 2º e 7º, abaixo transcrito: “Art. 129. Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve 

ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no 

ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º Quando da recusa do 

consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 

(quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. [...] § 7º. Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar 

ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 

(dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da 

avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la 

pessoalmente ou por meio de representante nomeado.” É inegável que não 

compete à concessionária de serviço público investigar e provar o 

consumo extraordinário do cliente, mas produzir prova da irregularidade, o 

que deveria ser feito por meio de perícia que não foi realizada, já que os 

documentos unilateralmente apresentados e produzidos não servem para 

o fim que se destina. Muito embora a ré defenda a regularidade da 

cobrança perpetrada, inexiste nos autos prova material que efetivamente 

demonstre irregularidade/fraude ou mesmo o benefício auferido pela parte 

autora, em decorrência do alegado ilícito. O ônus da prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da 

requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do 

qual não se desincumbiu, devendo ser declarado inexigível a multa do 

valor cobrado na fatura, já que não comprovada a existência da 

irregularidade apontada, até porque a prova oral em nada contribuiria para 

o deslinde do feito. Desta forma, para que seja feita a revisão de consumo 

e posterior cobrança de recuperação é necessário que a requerida 

atenda as exigências do regulamento da Aneel, conforme a jurisprudência: 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de Energia Elétrica – 

Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção efetuada no imóvel – 

Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – Cobrança com base em 

suposta diferença de consumo, em razão de fraude detectada e lançada 

no Termo de Ocorrência de Irregularidade – Ausência de prova pericial a 

evidenciar a fraude - Inobservância dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa – Inocorrência de danos morais – Sentença mantida - 

R e c u r s o s  d e s p r o v i d o s . ”  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o  C í v e l 

1025837-23.2018.8.26.0224; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 
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25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019). Negritei e grifei 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM IMPUTADA 

FRAUDE DESCRITA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE 

NÃO OBSERVOU FORMALIDADE DA NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. [...] Conseguinte, 

evidenciada está, na espécie, a nulidade do procedimento de 

caracterização de irregularidade realizado pelo fornecedor, com o que 

resta fulminada a vergastada recuperação de consumo naquele 

alicerçada. APELO PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 

70064073562, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Bernd, Julgado em 24/11/2016) Negritei e grifei Com essas 

considerações, necessário declarar indevido o débito decorrente da 

frustrada recuperação de consumo, que ora se desconstitui. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por Paulo Roberto Dias Vieira em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para 

confirmar a liminar deferida no arquivo de Id. 15767482 e declarar 

inexistente e inexigível o débito no valor de R$ 8.967,12, com vencimento 

em 20/02/2018, sobre suposta recuperação de consumo Condeno a 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034173-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Abílio Pereira da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, 

afirmando que é usuário dos serviços prestados pela ré e que recebeu 

cobrança referente ao mês de julho de 2018, no valor de R$ 226,34, o que 

não condiz com sua realidade. Requer a concessão da tutela de urgência 

para que seja determinado a ré a se abster de suspender o fornecimento 

dos serviços, bem como de inserir o nome da parte autora nos cadastros 

dos inadimplentes, acerca da fatura discutida, sob pena de multa. No 

mérito, pleiteia a procedência da demanda com a confirmação da liminar, e 

que seja declarada indevida a cobrança referente ao mês de julho de 

2018, no valor de R$ 226,34, devendo ser refaturada pela média de 

consumo do autor; que a ré seja condenada ao pagamento de indenização 

por dano moral, no valor de R$ 37.933,66, além das verbas de 

sucumbência. No arquivo de Id. 15829804 consta decisão deferindo o 

pedido urgente da parte autora. A parte ré apresenta contestação (Id. 

16474001), aduzindo regularidade na cobrança, vez que por se tratar de 

zona rural, pode ser realizado o cálculo de consumo de forma plurimensal 

– pela média de consumo do usuário; que não praticou qualquer ato ilícito e 

não há dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos autorais. 

Réplica no arquivo de Id. 17962373, onde a parte autora informa que a ré 

inseriu o nome dela nos cadastros de proteção ao crédito. Intimadas a 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir (Id. 23347470), 

ambas se manifestaram (Ids. 24919352 e 24929250). É o relatório. Decido. 

Consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Discorda a parte autora da cobrança realizada pela ré mês 

de julho de 2018, no valor de R$ 226,34, ao argumento de que não condiz 

com sua média de consumo. A requerida contestou alegando que o 

procedimento goza de legalidade e regularidade, não havendo que se falar 

em cobrança indevida. Pois bem. Vê-se que o imóvel do autor realmente 

está localizado em zona rural e nesses casos a Resolução 414/10 da 

Aneel dispõe que: “Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B 

localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em 

intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012) § 1º A adoção do previsto neste artigo deve 

ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, 

permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos 

pretendidos com a medida. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) § 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de 

acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve 

ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89. (Redação dada 

pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). § 3º A distribuidora deve realizar a 

leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a 

leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012). Embora a ré tenha refutado os fatos aventados na inicial, não 

se desincumbiu de apresentar prova robusta de que o autor não efetuou a 

leitura, conforme estabelecido na citada resolução, aliás, sequer 

apresentou os detalhes das cobranças (faturas discriminadas), relatório 

de leitura, etc., cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Nessa digressão, a situação 

sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, 

estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado 

dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, vejamos: Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Não há qualquer prova de que o valor cobrado 

durante tal período foi regularmente faturado pela ré, que mesmo intimada 

a especificar as provas que ainda pretendia produzir, requereu a prova 

oral, o que nada iria contribuir para o deslinde do feito. Importante ressaltar 

que se verifica pelo documento de Id. 15797961 que a ré, em 2018, emitiu 

faturas nos valores de R$ 42,22, R$ 10,90, R$ 31,34, etc., mas em julho de 

2018 efetuou cobrança na quantia de R$ 226,34, ou seja, a média 

registrada durante o período contestado pela parte autora é visivelmente 

maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a sua 

irresignação tem fundamento. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E EXCESSIVO 

NO CONSUMO DE ENERGIA. RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE 

É ATRIBUIDO. RELATÓRIO DE CONSUMO QUE APRESENTA ELEVAÇÃO 

INJUSTIFICADA E REPENTINA NO CONSUMO. REVISÃO DETERMINADA 

COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO APURADA NO PERÍODO POSTERIOR. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007410921, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em 

24/08/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007410921 RS, Relator: Silvia 

Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 24/08/2018, Quarta Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2018). 

Destaquei. Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o 

aumento abrupto na conta da parte autora, deve a requerida readequar a 

fatura da parte autora, cobrando somente seu real consumo. Com relação 

ao pedido de danos morais, não se verifica que tenha sido interrompido o 

fornecimento de energia elétrica ou que tenha havido ofensa ao direito de 

personalidade da parte autora capaz de ensejar a reparação de dano 

moral pleiteado, não havendo como prosperar o pleito neste ponto. 

Também não cabe discussão nessa demanda acerca da fatura no valor 

de R$ 191,63, débito que serviu para negativação do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito, já que não é objeto dos autos, devendo o autor 

buscar o que entender de direito em via própria. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial, para confirmar a decisão de Id. 15829804, 

consequentemente declaro indevida a cobrança referente ao mês de julho 

de 2018, no valor de R$ 226,34, e determino que a requerida a refature 

pela média de consumo do autor, ou seja, R$ 28,15[1]. Autorizo o 

levantamento pela parte ré do valor depositado pela parte autora (Id. 

16422441), o qual deverá ser compensado/abatido no débito. 

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente 

(50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e 
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honorários advocatícios, este que arbitro 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, 

fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte do autor, por ser 

beneficiário da gratuidade da justiça (Id. 15829804). Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito [1] R$ 42,22, R$ 31,34 e R$ 10,90 (Id. 15797961).

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006165-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO CAETANO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Foi deferido o pedido do autor de parcelamento das custas (Id. 

18420170), todavia, ele deixou de efetuar o pagamento de três parcelas, 

conforme certidão de Id. 31443879. É o relatório. Decido. O artigo 290 do 

Código de Processo Civil determina que: “Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. No caso dos autos, mesmo alertada a parte autora na decisão de Id. 

18420170, de que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderia 

importar no indeferimento da petição inicial, ela não adotou as medidas 

cabíveis. Ressalte-se que para o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias somente a intimação do advogado é suficiente, pois a intimação 

pessoal da parte somente é obrigatória nas hipóteses dos itens II e III do 

artigo 485 do NCPC. Posto isso, não existindo justa causa a legitimar o 

descumprimento da determinação judicial, INDEFIRO a petição inicial, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o 

autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, após as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045496-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS MOREIRA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046314-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUZA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046358-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045155-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENQUE MORGENSTERN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046521-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FREITAS VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as manifestações das partes, quanto ao 

laudo pericial, encontram-se intempestivas. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 
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competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045419-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON FABRICIO PEREIRA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046384-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034154-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034251-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI SARTURI PESAMOSCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033801-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PINHEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034085-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOENILSON FELECIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022820-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL DA SILVA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 
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intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024538-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024085-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETTERSON CLAYTON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024103-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIVINO ALEXANDRE DOS SANTOS AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024162-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IURY ANTONIO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa e manifestar acerca dos termos do Id. n. 

29288412, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024241-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO AUGUSTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019787-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020761-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020586-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE SOUZA REZENDE (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019725-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RAMOS POQUIVIQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL OAB - MT12064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerida, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerente, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020373-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020339-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DE SOUZA ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020560-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026371-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. T. M. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN VERONICA DE OLIVEIRA BRASIL OAB - 013.708.951-19 

(REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1026371-14.2019.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Ante a manifestação da parte requerida com relação à 

autenticidade de documento juntado pelo autor, determino que se intime a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito 

da arguição de falsidade de fls. 133. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033464-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033464-28.2019.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Ante a manifestação da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, requerendo o 

que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. 

Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027895-46.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

GILMARIO SANTOS EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1027895-46.2019.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Ante a impugnação da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da impugnação. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito 

Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000134-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1000134-40.2019.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Ante a manifestação da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da alegação de erro material. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021174-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOMES DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982118 Nr: 15016-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBRENORTE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTVS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA MARIA SCUR HENZ - 

OAB:10076/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513/SP, SERGIO MIRISOLA SODA - 

OAB:257750/SP

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 281, de 7 de abril 

de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 17/06/2020 às 16h30

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 976421 Nr: 12354-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA MARIA HEINZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo sergio - OAB:, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 281, de 7 de abril 

de 2020-TJMT, a audiência de conciliação designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 01/07/2020 às 16h30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 982127 Nr: 15020-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEDILSON DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CEZARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT, DIOGO DA SILVA ALVES - OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIIYAMA - 

OAB:12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 281, de 7 de abril 

de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 24/06/2020 às 16h30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1001753 Nr: 24154-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIEGE CRISTINA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 281, de 7 de abril 

de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 16/06/2020 às 16h30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036038 Nr: 39590-53.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE BUENO BARAGÃO, VBBDP, FRANCIELE 

BUENO BARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

EDMAR SOUZA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13.361-MT

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 281, de 7 de abril 

de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 
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redesignada para o dia 14/07/2020 às 16h30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1090921 Nr: 6543-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 10, 

SILVANA FREITAS DOS SANTOS, DALTRO MOREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ONEIDE DE LIMA, JOSENEY VITAL 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 281, de 7 de abril 

de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 30/06/2020 às 16h30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1275030 Nr: 29510-59.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que em virtude do teor da Portaria-Conjunta n. 281, de 7 de abril 

de 2020-TJMT, a audiência de instrução designada nestes autos foi 

redesignada para o dia 09/07/2020 às 15h00.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016565-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016565-18.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA VIEIRA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a 

audiência de tentativa de conciliação, para o dia 27/08/2020, às 14:00 

horas a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite 

e intime-se a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias para comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do 

artigo 334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016924-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE SOARES MOTA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016924-65.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RAYANE SOARES MOTA DE CARVALHO, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 28/08/2020, às 11:30 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016942-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016942-86.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por RAQUEL DA SILVA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

28/08/2020, às 12:00 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 
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revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016977-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON SOUZA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016977-46.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por WELITON SOUZA LEITE, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

28/08/2020, às 12:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043029-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA POLASTRO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043029-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a afetação do Tema nº 1016, que questiona a validade de 

clausula contratual de plano de saúde COLETIVO, que prevê reajuste por 

faixa etária, havendo nova determinação para suspensão do 

processamento de todos os processos pendentes , individuais ou 

coletivos que versem acerca da questão delimitada que tramitem no 

território nacional, estando esta pendente de julgamento, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS, até o fim da controvérsia. Com a notícia do 

transito em julgado do julgamento pelo STJ, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004641-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004641-78.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia em desfavor de Banco do Brasil S/A. Nos termos do art. 437, § 

1º do CPC, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca dos documentos acostados pela parte autora 

conforme ID 30821427. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015083-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DE OLIVEIRA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015083-06.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo, com o sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos para 

decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009624-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009624-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 
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Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Marcelo Borges & Advogados Associados em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte 

requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos 

documentos acostados pela parte autora conforme ID 16224025. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003042-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANER GERALDA DA MOTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MATOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALVES NUNES OAB - MT21248/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003042-41.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Janer Geralda da Mota Silva e 

Wanderlei Rodrigues da Silva em desfavor de João Batista de Matos. 

Faculto ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emenda à inicial, a fim de 

incluir no polo passivo da ação o atual detentor do imóvel objeto da lide, 

uma vez que pretende a restituição do mesmo. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008840-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008840-46.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Marcelo Borges & Advogados Associados e outro em desfavor de 

Banco do Brasil S/A. Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a 

parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

dos documentos acostados pela parte autora conforme ID 17065772. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007566-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007566-47.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Marcelo Borges & Advogados Associados e outro em desfavor de 

Banco do Brasil S/A. Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a 

parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca 

dos documentos acostados pela parte autora conforme ID 16114481. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003723-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DIAS BORGES MILANEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT10151-O (ADVOGADO(A))

KAREN AMARAL MAKRAKIS OAB - MT20150-O (ADVOGADO(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT11752-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVANIO SALOMAO PIMENTA (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003723-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização de Danos Morais ajuizada por Cristiane 

Dias Borges Milanez em desfavor de Osvânio Salomão Pimenta e Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalhos Médicos. Citado, o requerido Osvânio 

Salomão Pimenta apresentou contestação conforme ID 13582995 e 

suscitou preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, a não aplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor, pugnando, no mérito, pelo julgamento 

improcedente da ação. Por sua vez, o requerido Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalhos Médicos apresentou contestação conforme ID 

13586730, alegando em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, a falta 

de interesse processual, pugnando, no mérito, pela improcedência da 

ação. Impugnação conforme ID 15393277 e 15393279. Vieram os autos 

conclusos. Passo a sanear o feito. A aferição efetiva e real das 

chamadas condições da ação implica forçosamente o exame de pontos 

que se encontram no âmbito da relação de direito material posta à 

apreciação do juiz e, por via de consequência, julgamento do mérito. Num 

juízo preliminar, constata-se que a parte autora teve que vir em juízo a fim 

de conseguir ser indenizado por prejuízos que entende que sofreu, 

imputando aos requeridos fatos que entende como ilegais, havendo uma 

relação contratual que autoriza o seu chamamento e respalda sua 

pretensão de litigar em juízo. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade 

passiva argüidas por todas as rés e falta de interesse de agir, tendo em 

vista que os requeridos aparecem como prestadores de serviço médicos 

e o plano de saúde responsável pelo fornecimento e cobertura do 

procedimento, referidos na petição inicial como ensejadores dos danos 

suportados pelos autores em decorrência da má prestação de serviço. Tal 

teoria impõe ao julgador que analise a questão preliminar suscitada in 

status assertionis, isto é, em abstrato, com supedâneo apenas nas 

alegações expostas pela parte autora na peça angular, sem adentrar, 

portanto, na questão probatória coligida aos autos. Nesse sentido, trago a 

lume os ensinamentos do doutrinador Alexandre Freitas Câmara: 

Parece-me que a razão está com a teoria da asserção. As “condições da 

ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu 

fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua 

presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por 

hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são 

verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias 

concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” 

significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha o 

direito material. [...]. Parece-me, assim, que apenas a teoria da asserção 

se revela adequada quando se defende uma concepção abstrata do 

poder de ação [...]. As “condições da ação”, portanto, deverão ser 

verificadas pelo juiz in statu assertionis, à luz das alegações feitas pelo 

autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de se 

perquirir a presenção ou ausência dos requisitos do provimento final[1]. 
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(Grifei). No mesmo fanal, os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior: 

É lícito afirmar, em face da própria natureza das preliminares processuais, 

que a questão só permanece no terreno das condições da ação quando é 

discutida abstratamente, ou seja, apenas mediante o cotejo entre o pedido 

e a lei, genericamente[2]. Quanto à aplicação da teoria em questão, 

colaciono os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NOS ELEMENTOS 

FÁTICOS DO PROCESSO PARA NEGAR O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 1. Recurso 

especial em que se discute legitimidade ativa de pescadores em ação de 

indenização por danos decorrentes de construção de hidrelétrica. 2. 

Hipótese em que o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, rejeitou a 

alegação de ilegitimidade ad causam em razão de a matéria estar pendente 

de dilação probatória na origem. 3. É pacífico o entendimento de que as 

condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser 

aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações 

deduzidas na petição inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 

1.361.785/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 

Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 01/06/2015. 4. Não 

possível à parte recorrente tentar provar, na instância especial, a 

ausência de legitimidade ativa das partes recorridas, ante o óbice da 

súmula n. 7 desta Corte Superior. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 669.449/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015) PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA 

DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO 

DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO.[...] 5. Tem prevalecido na 

jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da 

ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do 

demandante (Teoria da Asserção). Nesse sentido: AgRg no AREsp 

205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 

8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 18/9/2012.[...](REsp 1395875/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 

07/03/2014). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. 

ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. CABIMENTO.1. Cabem embargos infringentes contra acórdão 

que, por maioria, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e reforma 

sentença para extinguir a ação com fulcro no art. 267, VI, do CPC.2. Em 

respeito ao devido processo legal, o art. 530 deve ser interpretado 

harmoniosa e sistematicamente com o restante do CPC, admitindo-se 

embargos infringentes contra decisão que, a despeito de ser formalmente 

processual, implicar análise de mérito.3. De acordo com a teoria da 

asserção se, na análise das condições da ação, o Juiz realizar cognição 

profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os 

meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da 

controvérsia.4. A natureza da sentença, se processual ou de mérito, é 

definida por seu conteúdo e não pela mera qualificação ou nomen juris 

atribuído ao julgado, seja na fundamentação ou na parte 

dispositiva.Entendida como de mérito a decisão proferida, indiscutível o 

cabimento dos embargos infringentes.5. Recurso especial a que se dá 

provimento.(REsp 1157383/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012). (Grifei). Diante de tal 

panorama, o que importa para a verificação da legitimidade e interesse, in 

casu, são as afirmações declinadas na peça angular, e não a 

correspondência entre estas e os elementos de prova constantes do 

almanaque processual, o que deve ser analisado no exame do meritum 

causae, objetivo principal do processo. NO que tange à aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, a hipótese dos autos 

revela relação havida entre as partes é nitidamente consumerista, posição 

essa que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 731.078-SP, 

reafirmou, defendendo o entendimento de que o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às relações entre médico e paciente. Nesse 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MÉDICO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

REQUISITOS PRESENTES - INDEFERIMENTO - REFORMA - NECESSIDADE. 

A relação médico-paciente configura-se como relação de consumo, 

conforme entendimento do STJ. Quando presentes a hipossuficiência ou a 

verossimilhança das alegações, aplica-se a inversão do ônus da prova, 

conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MG - AI: 

10210170069822001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 19/04/2018) No mais, o 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por 

saneado, remetendo-o à instrução. Diante das alegações tecidas pelas 

partes, fixo como ponto controvertido, a existência de cobrança de 

valores além da prevista pelo plano de saúde, sua licitude, a delimitação de 

responsabilidade das partes, a ilegalidade na conduta do plano de saúde, 

a ilegalidade na conduta do médico, a existência de danos, sua extensão e 

nexo causal. Isto posto, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de 

Direito Processual Civil. vol. 1. 25. ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 155/156. 

[2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Processo Civil. vol. 1. 55 ed., 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 84.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032503-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA ASSERMAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032503-58.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais causados em 

Acidente de Trânsito ajuizada por Andreia Cristina da Cunha em desfavor 

de Amanda Asserman. Intime-se a parte reconvinte para apresentar 

impugnação à contestação da reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032173-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA AUXILIADORA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032173-61.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias 

Pagas ajuizada por Sebastiana Auxiliadora Brandão em desfavor de 

Rodobens Incorporadora Imobiliária 304SPE Ltda. Considerando a 

existência de pedido reconvencional na contestação apresentada pelo 

requerido, intime-se o reconvinte a recolher as custas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de rejeição liminar. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003167-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003167-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia em desfavor de Banco do Brasil S/A. Nos termos do art. 437, § 

1º do CPC, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca dos documentos acostados pela parte autora 

conforme ID 30831639. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005857-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FERNANDO FIGUEIREDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005857-74.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada 

por Claudio Fernando Figueiredo da Silva em desfavor de MRV Engenharia 

e Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações SPE Ltda. Citados, os requeridos apresentaram 

contestação conforme ID 13572016, sustentando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade ativa dos autores, por se tratar de bem comum, requerendo o 

reconhecimento da conexão entre as causas com o mesmo assunto. 

Impugnação conforme ID 16724400. Passo a sanear o feito. REJEITO a 

alegação de ilegitimidade ativa, sem adentrar no mérito da questão, visto 

que não se busca reparos de vícios na área comum do empreendimento, 

mas indenização pela má prestação de serviços no imóvel de sua 

propriedade, haja vista que prejudicou o uso individual no seu apartamento 

pelo vazamento e falta de gás, de forma que a alegação não possui 

respaldo legal e merece ser afastada. Não há que se falar em 

necessidade de conexão entre os autos, uma vez que se discute do dano 

individual sofrido pelo autor, pela suposta ilegalidade praticada pelo 

requerido, de forma que os autores e o objeto são diversos em cada ação. 

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a existência dos alegados 

vícios, o prazo para reparo, a reincidência do sinistro, o período em que a 

parte ficou sem o abastecimento de gás, a existência de dano, sua 

extensão e nexo causal, o pagamento pelo autor de juros de obra após a 

entrega de chaves e o valor pago. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018892-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018892-38.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Adeildo Domingos dos Santos em desfavor 

de Telefônica Brasil S/A (Vivo). Considerando que a ação trata de relação 

de consumo, e as normas de proteção e defesa do consumidor são de 

ordem pública e interesse social, nos termos do art. 1º, da Lei 8.078 /90, 

sendo a competência do foro do domicílio do consumidor absoluta. Dessa 

forma, por serem os autores residentes na cidade de Dom Aquino/MT, 

declino da competência para o processamento e julgamento da causa, 

determinando sua remessa para posterior distribuição a Vara Cível 

daquela comarca, com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se com urgência. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029135-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEDABIA JOANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029135-07.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por Nebabia 

Joana de Souza em desfavor de Sky Brasil Serviços Ltda. e MRV Prime 

Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda. Citado, o requerido 

Sky Brasil Serviços Ltda. apresentou contestação conforme ID 17057513 

e suscitou a má fé da parte autora, pugnando, no mérito, pelo julgamento 

improcedente da ação. Por sua vez, o requerido MRV Prime Parque 

Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda apresentou contestação 

conforme ID 17097072, alegando em sede de preliminar, a invalidade dos 

documentos apresentados e da ausência de informação, a ilegitimidade 

passiva, pugnando, no mérito, pela improcedência da ação. Impugnação 

conforme ID 17139721. Vieram os autos conclusos. Passo a sanear o 

feito. A aferição efetiva e real das chamadas condições da ação implica 

forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da relação 

de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de consequência, 

julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que a parte autora 

teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizado por prejuízos que 

entende que sofreu, imputando aos requeridos fatos que entende como 

ilegais, havendo uma relação contratual que autoriza o seu chamamento e 

respalda sua pretensão de litigar em juízo. Não se verifica qualquer 

ilegalidade no ajuizamento de diversas ações, visto que a má fé é 

verificada individualmente, caso a caso, e se confunde com a análise do 

mérito da ação, não podendo ser suscitada em sede de preliminar. A 

ausência de documentos que comprovem a alegação da autora, suscitada 

como preliminar pelo requerido MRV Prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações SPE Ltda, confunde-se com o mérito da questão. Com 

estes fundamentos REJEITO as preliminares. No mais, o processo se 

encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem 

sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, 

remetendo-o à instrução. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo 

como ponto controvertido, a existência de propaganda veiculada pela 
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requerida MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda 

no sentido de fornecer 01 (um) ano de SKY grátis, a existência de oferta 

que vincula o empreendimento adquirido pela autora, os termos e 

condições propostos pelas requeridas, a falha na prestação de serviço, a 

existência de dano moral, sua extensão e nexo causal. Isto posto, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023597-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033597-79.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de 

Indenização por Dano Moral proposta por Igor Santos Madruga de Lucena 

em desfavor de Banco Bradescard S/A. Não há que se falar em conexão 

quando a negativação decorre de contratos diversos, sendo ilícitos 

diferentes a serem apurados isoladamente, de forma que a reunião dos 

autos mostra-se descabida. Isto posto, devolvam-se os autos à 7ª Vara 

Cível de Cuiabá para prosseguimento do feito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038839-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISILAINE SILVA VALENTIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038839-78.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jeniffer 

Hyllary Silva Arino representada por Cleislaine Silva Valentim em desfavor 

de Expresso NS (Expresso NS Transportes Ltda.). Nos termos do art. 437, 

§ 1º do CPC, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca dos documentos acostados pela parte autora 

conforme ID 16958250. Decorrido o prazo, certifique-se e dê-se vistas ao 

digno representante do Ministério Público Estadual e após, voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020694-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT12710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE FIGUEIREDO MATIAS DUARTE - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO OAB - MT4093-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020694-37.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados pela parte autora conforme ID 21401623. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004107-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004107-03.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação por Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de 

Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito ajuizada por 

Maurício Silva de Jesus em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda.. 

Defiro o pedido feito pela requerida (ID 20340052), a fim de incluir o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/FIES) no polo passivo 

da ação, determinando a remessa dos presentes autos à Justiça Federal 

com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022546-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON SOUZA FEITOZA (REQUERIDO)

HUDSON EDWARD PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022546-67.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados pela parte autora conforme ID16001183. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002112-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PINATTI HOHLENWERGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA TOMIE ONUMA OAB - MT26653/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002112-52.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação por Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de 
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Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito ajuizada por 

Gabriela Pinatti Hohlenwerger em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda.. 

Defiro o pedido feito pela requerida (ID 21714206), a fim de incluir o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/FIES) no polo passivo 

da ação, determinando a remessa dos presentes autos à Justiça Federal 

com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003296-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA COMPASSO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003296-43.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação por Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de 

Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito ajuizada por 

Alice da Silva Compasso Oliveira em desfavor de IUNI UNIC Educacional 

Ltda.. Defiro o pedido feito pela requerida (ID 20340052), a fim de incluir o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/FIES) no polo 

passivo da ação, determinando a remessa dos presentes autos à Justiça 

Federal com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013489-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT20626-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA (REU)

GUERRA S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013489-57.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros 

Cessantes ajuizada por TRANSETE Transporte de Seguros Ltda. em 

desfavor de Guerra S/A Implementos Rodoviários e Caramori 

Equipamentos para Transportes Ltda. Considerando a existência de 

cláusula de arbitragem, determino a remessa dos autos à 4ª Vara Cível 

desta Capital para prosseguimento e processamento do feito. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001760-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KRUGER PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001760-94.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação por Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de 

Danos Materiais e Morais c/c Ação de Repetição de Indébito ajuizada por 

Rodrigo Kruger Pimentel em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda.. 

Defiro o pedido feito pela requerida (ID 19761050), a fim de incluir o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/FIES) no polo passivo 

da ação, determinando a remessa dos presentes autos à Justiça Federal 

com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032367-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032367-61.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Faeda Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A. 

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao pedido de 

litisconsórcio formulado por Rodrigo Mischiatti conforme ID 10817333, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020664-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT6504-O (ADVOGADO(A))

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020664-02.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a informação de que a autora não é a única herdeira do de 

cujus, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias a fim de incluir os demais herdeiros no polo ativo da ação, ou 

esclarecer a impossibilidade de fazê-lo. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008184-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELINDO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

CRISTIANA PIRES DINIZ OAB - MT25069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY MARIA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008184-55.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Valdelindo Barbosa de Oliveira em desfavor de Marly Maria Dias. O 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por 

saneado, remetendo-o à instrução. Diante das alegações tecidas pelas 
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partes, fixo como ponto controvertido prestação de serviço pelo autor à 

requerida, a forma de pagamento, os valores fixados entre as partes, a 

existência de quebra contratual, o tipo de contratação, o valor fixado por 

diária, a discrepância do valor cobrado pelo autor, a existência de danos, 

sua extensão e nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033803-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033803-55.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao pedido de 

litisconsórcio formulado por Rodrigo Mischiatti conforme ID 11302981, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032105-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032105-14.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para se manifestar quanto ao pedido de 

litisconsórcio formulado por Rodrigo Mischiatti conforme ID 14549221, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1031843-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT12579-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORTOLAN ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

ALX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

JBF CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031843-20.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados pela parte autora conforme ID 20890654. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039920-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA SANTANA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGYA CRISTINA DE SOUZA SANTOS OAB - MT17284/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039920-28.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para esclarecer o pedido ID 24353871, a fim de 

indicar a sentença que pretende a execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021031-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO EMANUEL KONERAT MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA OAB - MT19555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICANAS.COM S.A.-COMERCIO ELETRONICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021031-26.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados pela parte autora conforme ID 20869186. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000229-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PEDREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA OAB - MT11197-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILEUZA BOTELHO FERNANDES (REQUERIDO)

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS (REQUERIDO)

CLEUZA BOTELHO FERNANDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - MT18363/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000229-70.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Marilda Pedreira Silva em desfavor de Condomínio Conjunto 

Residencial Paiaguás, Gileuza Botelho Fernandes e Cleuza Botelho 

Fernandes. Citado, o requerido Condominio Residencial Paiaguás alegou a 
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ilegitimidade passiva do condomínio (ID 20268619), e as requeridas 

Gileuza Botelho Fernandes e Cleuza Botelho Fernandes também 

suscitaram sua ilegitimidade (ID 20319143). Impugnação conforme ID 

20866690. Passo a sanear o feito. As preliminares de ilegitimidade se 

confundem com o mérito da ação uma vez que a responsabilidade de cada 

requerido deverá ser apurada na instrução processual. O processo se 

encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem 

sanadas nesta oportunidade, que impeçam a analise do mérito da questão, 

razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. Diante 

das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a 

existência de ilicitude na conduta de cada requerido, a responsabilidade 

pela obra que deu ensejo ao alagamento no apartamento da requerente, a 

existência de danos, sua extensão e nexo causal. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025461-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025461-84.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste cópia 

do processo a que faz referencia como conexo ao presente feito, a fim de 

evitar a prolação de decisões conflitantes. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033348-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA (AUTOR(A))

JOAO PAULO DUTRA KASTELIC (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA SOUBHIA ALONSO OAB - MT24486-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033348-56.2018.811.0041 Vistos, etc. A 

teor da regra do artigo 55 do CPC, as ações reputadas conexas e devem 

ser julgadas pelo mesmo juízo a fim de se evitar decisões conflitantes. 

Diante disso, uma vez configurada a conexão entre a presente ação e a 

ação em tramite perante a 7ª Vara Cível de Cuiabá (nº 

36004-71.2016.811.0041 (cód. 1160121), por ser aquele juízo prevento, a 

fim de evitar decisões conflitantes, DETERMINO a imediata remessa destes 

autos àquela Vara para prosseguimento, com as baixas e comunicações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017110-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JOSE FERNANDES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017110-88.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por REGINALDO JOSE FERNANDES SILVA, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/09/2020, às 08:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017122-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017122-05.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por MARIA DE FATIMA NASCIMENTO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/09/2020, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 
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negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017134-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEISEL DE ALMEIDA CERILO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017134-19.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JEISEL DE ALMEIDA CERILO, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. 

Considerando a recusa injustificada do requerimento administrativo pela 

parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da parte autora ante a 

resistência à pretensão administrativa, devidamente comprovado, 

conforme ata notarial e demais documentos acostados, recebo a presente 

inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

21/09/2020, às 09:45 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017145-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017145-48.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS, em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Considerando a recusa injustificada do requerimento 

administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o interesse de agir da 

parte autora ante a resistência à pretensão administrativa, devidamente 

comprovado, conforme ata notarial e demais documentos acostados, 

recebo a presente inicial. Designo a audiência de tentativa de conciliação, 

para o dia 21/09/2020, às 10:00 horas a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência 

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. 

A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013809-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMICA AUTOMOTORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013809-36.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Dinâmica 

Automotores – ME em desfavor de E. R. da Silva EIRELI (Implacável 

Consultoria e Negócios), com pedido de tutela de urgência, para que seja 

determinada a busca e apreensão dos veículos e reintegração da posse 

dos mesmos em favor da parte autora. Consta na inicial que a autora 

efetuou a locação de 04 (quatro) veículos para a parte requerida, 

mediante contrato de locação, tendo por objeto um Captur Life, Placa QCG 

8657, HB20, placa QCD4658, HB20, placa OAW9489 E HB20 placa 

QCD4708. Aduz que a requerida está com um débito no valor de R$ 

13.386,94 (treze mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro 

centavos). Informa que na data de 06 de março de 2020, encaminhou 

notificação extrajudicial comunicando a rescisão do contrato em razão da 

inadimplência, solicitando a devolução dos veículos, todavia, a parte 

requerida permaneceu inerte. Vieram os autos conclusos. Fundamento: 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 
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bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que locou para a 

requerida quatro bens móveis, estando a mesma inadimplente, razão pela 

qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja 

determinada a busca e apreensão dos veículos e reintegração da posse 

dos mesmos em favor da parte autora. Em que pese os argumentos e 

documentos acostados aos autos, verifica-se por meio das cláusulas 

gerais do contrato de locação que, acostado no id 30661178, em caso de 

inadimplemento, a locadora, ora autora, fica autorizada a negativar o nome 

da autora e, a retomada do bem encontra-se prevista somente em caso de 

rescisão contratual. Vejamos: 6. DO INADIMPLEMENTO 6.1 NÃO 

PAGAMENTO DO ALUGUEL E/OU VALORES CONTRATUALMENTE 

PREVISTOS 6.1.1 Não pagando, O LOCATÁRIO, o montante devido na 

época própria, poderá a LOCADORA sacar e/ou emitir em seu nome títulos 

de crédito de qualquer natureza, de vencimento ou à vista e valor 

correspondente à soma do débito em mora, sobre o qual incidirá a multa 

diária equivalente a 1% (um por cento), juros legais e correção monetária 

até a data do efetivo pagamento, calculada pelo IGPM/FGV ou por outro 

que o substitua, na hipótese de sua extinção. Desse modo, apesar do 

débito inadimplido, verifica-se que as cláusulas gerais do contrato de 

locação não ensejam em imediata busca e apreensão, bem como que a 

requerida efetuou a devolução de três veículos dos quatro que foram 

solicitados, assim, entendo necessária a oitiva da parte contrária para a 

averiguação da plausibilidade das alegações. Dessa forma, em que pese 

os documentos acostados aos autos, estes não se mostram suficientes, 

sendo necessária a dilação probatória para o aferimento da 

verossimilhança das alegações, razão pela qual POSTERGO a apreciação 

da antecipação dos efeitos da tutela para após a manifestação da parte 

contrária. Designo audiência de conciliação para o dia 04/08/2020, às 

10:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015954-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONAIM CASSOLA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR PERRI NETO OAB - MT26822/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015954-65.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Ponaim Cassola Paz em desfavor de 

Universidade de Cuiabá, com pedido de tutela de urgência, para que a 

requerida retire o débito inexistente, concedendo o acesso da autora às 

aulas e atividades estudantis, abonando às faltas referentes ao período 

em que esteve sem acesso. Consta na inicial que a autora é estudante do 

curso de direito na instituição de ensino requerida, estando no 9º 

semestre, possuindo financiamento estudantil pelo FIES, com cobertura 

máxima (100%). Aduz que durante os quatro primeiros anos não sofreu 

qualquer restrição de acesso às aulas, todavia, passou a receber 

ligações de cobrança da requerida, mesmo inexistindo qualquer débito. 

Informa que as aulas tiveram início na data de 17 de fevereiro de 2020, 

momento em que a autora foi surpreendida com um suposto boleto 

inadimplido, no valor de R$ 2.163,84 (dois mil cento e sessenta e três reais 

e oitenta e quatro centavos), referentes à rematrícula. Relata que realizou 

inúmeras tentativas para a solução do impasse, todavia, todas infrutíferas. 

Acrescenta que a cobrança dos valores é indevida, em razão da 

concessão de bolsa de 100% do financiamento estudantil. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento: Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser 

concedida quando houver a comprovação dos elementos que 

demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código 

de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona 

José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título 

“Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. 

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, 

tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz 

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do 

juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser 

reversível. No caso em tela, informa a parte autora que é estudante do 

curso de direito na instituição de ensino requerida, sendo beneficiária de 

financiamento estudantil, com bolsa que abrange 100% (cem por cento) do 

valor da mensalidade, todavia, a requerida estaria efetuando cobranças 

indevidas, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, 

para que a requerida retire o débito inexistente, concedendo o acesso da 

autora às aulas e atividades estudantis, abonando às faltas referentes ao 

período em que esteve sem acesso. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a autora é 

beneficiária do Programa de Financiamento Estudantil – FIES, com bolsa de 

100% (cem por cento) para cursar a graduação de medicina. Observa-se 

dos documentos acostados aos autos que a requerida estaria realizando 

cobrança de mensalidades atrasadas, referente aos meses de janeiro e 

abril do ano de 2020, conforme documento de id nº 31056911. Assim, 

nesse momento processual, percebe-se ser indevida a cobrança de 

valores, quando a mesma é favorecida com incentivo de bolsa estudantil 

que custeia integralmente sua graduação. Em consonância ao 
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entendimento acima mencionado se encontra a jurisprudência pátria, 

senão vejamos: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR - 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - 

SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO 

EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É defeso à instituição educacional 

privada cobrar valores de aluno beneficiário do Fundo de Financiamento 

Estudantil - FIES mensalidades ou débitos em atraso, haja vista não ser o 

estudante de nível superior o responsável pela obrigação do pagamento à 

prestadora de serviços contratados. 2. No caso dos autos, a instituição de 

ensino recorrente realizou a cobrança direta da aluna, ora recorrida, de 

mensalidades que se encontravam com pagamento atrasado que seriam 

financiadas integralmente pelo sistema de financiamento público. Além 

disso, restou incontroverso nos autos que a instituição de ensino 

condicionou a manutenção da prestação do serviço ao reconhecimento da 

dívida pela consumidora. 3. Ademais, denota-se a partir documentos 

anexados ao processo ter sido realizado acordo entre as partes para o 

pagamento dos débitos atrasados, nos termos do documento ID 2064824, 

e o cumprimento do valor, conforme recibo ID 2064825, que, ao se ter em 

conta hipótese de erro inescusável, há de ser ressarcido em dobro, na 

forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes[1]. 4. De outro 

lado, a atitude a instituição de ensino diante do não cumprimento de 

pagamento do terceiro obrigado, de excluir a aluna da lista de chamada e 

de impedi-la de realizar avaliação regular, causou-lhe aborrecimento que 

ultrapassa o mero dissabor cotidiano com habilidade para configurar, no 

caso dos autos, dano moral indenizável. 5. Com efeito, à evidência da 

falha na prestação do serviço, a teor do disposto no art. 14, do CPC, não 

merece reparo a r. sentença de origem que julgou parcialmente 

procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré, ora 

recorrente, a ressarcir a autora o valor de R$ 50,00, de modo dobrado, e 

ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. 

Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. A súmula de 

julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. 

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de 

condená-la aos honorários advocatícios ante a inexistência de 

contrarrazões. [1] (Acórdão n.1041539, 07004884320178070002, Relator: 

FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado 

no DJE: 28/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1042939, 

07017362320178070009, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG TAY NETO 

3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Importante ressaltar que, conforme documento de Id nº 

31056906, consta o aditamento do financiamento estudantil até a primeira 

semestralidade do ano de 2020, sendo deferida a concessão de bolsa 

com o custeio de 100% das mensalidades da semestralidade, todavia, 

conforme extrato financeiro de Id nº 31056911, apesar da concessão do 

financiamento estudantil de maneira integral, a requerida estaria cobrando 

diretamente da autora os valores referentes a rematrícula e mensalidade. 

No que tange à possibilidade de faltas do período em que a autora estar 

sem acesso ao conteúdo, o pedido será analisado em momento oportuno 

quando comprovada a existência. Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, realize a suspensão de qualquer 

cobrança além daquelas suportadas 100% (cem por cento) pelo FIES, bem 

como efetue a liberação do acesso da autora às aulas e conteúdos 

digitais, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do 

Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 

04/08/2020, às 09:00 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob 

pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de 

Processo Civil, em caso de ausência injustificada. O prazo para 

contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

Desde já, autorizo os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, caso 

necessário, bem como autorizo a distribuição para cumprimento por Oficial 

de Justiça Plantonista. Cumprida as determinações acima, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016055-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016055-05.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A 

em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Designo audiência de conciliação para o dia 04/08/2020, às 10:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014803-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO VIALLE OAB - PR05965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYLTON ANTONIO ANDREATTA FILHO (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014803-64.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Ressarcimento ajuizada por Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A em desfavor de Aylton Antônio Andreatta Filho. Designo 

audiência de conciliação para o dia 04/08/2020, às 11:00 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 
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comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1016036-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RIBEIRO BARROS (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016036-96.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Consignação de Chaves e Pagamento ajuizada por 

Laboratório Carlos Chagas em desfavor de José Eduardo Ribeiro Barros. 

Consta na inicial que as partes firmaram, na data de 18 de março de 2019, 

contrato de locação de um imóvel situado na Rua Barão de Melgaço, nº 

2130, bairro Porto, Cuiabá/MT, pelo prazo de 10 (dez) anos, com término 

previsto para a data de 11 de março de 2019, pelo valor mensal de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) válidos para os primeiros dois anos e, 

posteriormente, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Aduz que está 

prevista contratualmente uma multa de 03 (três) aluguéis de locação em 

caso de rescisão antecipada. Informa que encaminhou notificação 

extrajudicial para o requerido, na data de 11 de março de 2020, na qual 

requereu a rescisão antecipada do contrato, contudo, o mesmo se 

manteve inerte. Vieram os autos conclusos. Autorizo o depósito judicial do 

valor correspondente ao aluguel e multa rescisória. No que tange ao 

pedido de consignação em juízo das chaves do imóvel, verifica-se que, 

nesse momento processual, o mesmo não merece acolhimento, tendo em 

vista a Portaria Conjunta nº 281/2020, onde ficou instituído o teletrabalho 

no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual resta 

impossibilitada a consignação em juízo. Intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada das chaves junto à parte 

autora. Designo audiência de conciliação para o dia 04/08/2020, às 12:00 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017041-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DA SILVA DELMIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017041-56.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Ressarcimento ajuizada por Rosely da Silva Delmiro 

em desfavor de Banco IBI S/A – Banco Múltiplo (BRADESCARD). Designo 

audiência de conciliação para o dia 04/08/2020, às 09:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Importante ressaltar 

que, considerando que a parte autora manifestou que não possui o 

interesse pela audiência de conciliação, a mesma tão somente não será 

realizada caso o requerido apresente petição, com antecedência de 10 

(dez) dias, contados da data de audiência, informando o seu 

desinteresse. Com fundamento no artigo 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor, INVERTO o ônus da prova e determino que a empresa ré 

apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação 

aos fatos narrados na inicial. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos a cópia de seu 

comprovante de endereço, bem como as cópias de seus holerites dos 

últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022744-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DO ESPIRITO SANTO MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022744-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se o requerente bem como do seu 

patrono para que regularize a situação processual nos presentes autos 

no prazo de 15 (quinze)dias, juntado a procuração em nome do autor, 

tendo em vista que o mesmo já atingiu a maioridade civil. Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017127-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - MT24217-O (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA OAB - 033.659.631-62 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017127-27.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Davi Rosa Franco 

representado por Mayara Cristina Cintra Rosa em desfavor de UNIMED 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. Intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos a cópia 

de seus documentos pessoais do comprovante de endereço, cópia da 

carteira do plano de saúde válida, uma vez que o documento de id 

31351413 se encontra com a data de validade ultrapassada, a negativa da 

requerida, bem como acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 

(três) meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

pedidos e da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001809-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOGENIL A. PEREIRA GOMES - ME (AUTOR(A))

WANESSA ARANDA GOMES MORENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SARAIVA CIDADE OAB - RS75878 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001809-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Anulação de Cobrança ajuizada por Dogenil Augusta 

P. Gomes ME e Wanessa Aranda Gomes em face de Facta Intermediação 

de Negócios Ltda. Citado, o requerido apresentou contestação conforme 

ID 13413198, sustentando em sede de preliminar a impugnação da Justiça 

Gratuita. Impugnação conforme ID 15745688. Passo a sanear o feito. No 

que tange a impugnação à Justiça Gratuita, a Lei nº 1.060/50 considera 

necessitado, para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe 

permite pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou 

da família. De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios 

da assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de 

provar a suficiência de recurso do requerente. No caso dos autos, o 

requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos 

autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade 

financeira do autor ao pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer 

prova, o que não demonstra a capacidade financeira do mesmo. Por estes 

fundamentos, REJEITO a impugnação. No mais, as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta da requerida, o resultado 

danoso, a sua extensão e o nexo causal, as condições estabelecidas no 

contrato para o caso de rescisão e a responsabilidade das partes. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012737-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO ANTONIO DOS ANJOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (REU)

CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE 

VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012737-82.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por 

Nazário Antônio dos Santos Neto em desfavor de Atria Comércio de 

Veículos Ltda. e Chery Brasil Importação – Fábrica e Distribuição de 

Veículos Ltda. Citado, o requerido Caoa Chery Automóveis Ltda. 

apresentou contestação conforme ID 14845228 suscitando a preliminar de 

ilegitimidade passiva, requerendo a não aplicação da inversão do ônus da 

prova. Por sua vez o requerido Atria Comércio de Veículos Ltda. 

apresentou contestação conforme ID 14885322, pugnando pela 

improcedência do pedido. Impugnação conforme ID 16090988. Passo a 

sanear o feito. A aferição efetiva e real das chamadas condições da ação 

implica forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da 

relação de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de 

consequência, julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que 

a parte autora teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizada por 

prejuízos que entende que sofreu, imputando aos requeridos fatos que 

entende como ilegais, havendo uma relação contratual que autoriza o seu 

chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo. Rejeitada a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida, tendo em vista que os 

requeridos aparecem como fornecedores de serviço e representantes da 

marca do veiculo adquirido pelo autor, referidos na petição inicial como 

ensejadores dos danos suportados pelos autores em decorrência da má 

prestação de serviço. Tal teoria impõe ao julgador que analise a questão 

preliminar suscitada in status assertionis, isto é, em abstrato, com 

supedâneo apenas nas alegações expostas pela parte autora na peça 

angular, sem adentrar, portanto, na questão probatória coligida aos autos. 

Nesse sentido, trago a lume os ensinamentos do doutrinador Alexandre 

Freitas Câmara: Parece-me que a razão está com a teoria da asserção. 

As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá 

em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de 

mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, 

considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua 

inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às 

teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da 

ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem 

tenha o direito material. [...]. Parece-me, assim, que apenas a teoria da 

asserção se revela adequada quando se defende uma concepção 

abstrata do poder de ação [...]. As “condições da ação”, portanto, deverão 
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ser verificadas pelo juiz in statu assertionis, à luz das alegações feitas 

pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de 

se perquirir a presenção ou ausência dos requisitos do provimento final[1]. 

(Grifei). No mesmo fanal, os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior: 

É lícito afirmar, em face da própria natureza das preliminares processuais, 

que a questão só permanece no terreno das condições da ação quando é 

discutida abstratamente, ou seja, apenas mediante o cotejo entre o pedido 

e a lei, genericamente[2]. Quanto à aplicação da teoria em questão, 

colaciono os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NOS ELEMENTOS 

FÁTICOS DO PROCESSO PARA NEGAR O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 1. Recurso 

especial em que se discute legitimidade ativa de pescadores em ação de 

indenização por danos decorrentes de construção de hidrelétrica. 2. 

Hipótese em que o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, rejeitou a 

alegação de ilegitimidade ad causam em razão de a matéria estar pendente 

de dilação probatória na origem. 3. É pacífico o entendimento de que as 

condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser 

aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações 

deduzidas na petição inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 

1.361.785/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 

Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 01/06/2015. 4. Não 

possível à parte recorrente tentar provar, na instância especial, a 

ausência de legitimidade ativa das partes recorridas, ante o óbice da 

súmula n. 7 desta Corte Superior. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 669.449/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015) PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA 

DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO 

DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO.[...]5. Tem prevalecido na 

jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da 

ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do 

demandante (Teoria da Asserção).Nesse sentido: AgRg no AREsp 

205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 

8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 5/3/2012;REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 18/9/2012.[...](REsp 1395875/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 

07/03/2014). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. 

ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. CABIMENTO.1. Cabem embargos infringentes contra acórdão 

que, por maioria, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e reforma 

sentença para extinguir a ação com fulcro no art. 267, VI, do CPC.2. Em 

respeito ao devido processo legal, o art. 530 deve ser interpretado 

harmoniosa e sistematicamente com o restante do CPC, admitindo-se 

embargos infringentes contra decisão que, a despeito de ser formalmente 

processual, implicar análise de mérito.3. De acordo com a teoria da 

asserção se, na análise das condições da ação, o Juiz realizar cognição 

profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os 

meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da 

controvérsia.4. A natureza da sentença, se processual ou de mérito, é 

definida por seu conteúdo e não pela mera qualificação ou nomen juris 

atribuído ao julgado, seja na fundamentação ou na parte dispositiva. 

Entendida como de mérito a decisão proferida, indiscutível o cabimento dos 

embargos infringentes.5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 

1157383/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 17/08/2012). (Grifei). Diante de tal panorama, o que 

importa para a verificação da legitimidade e interesse, in casu, são as 

afirmações declinadas na peça angular, e não a correspondência entre 

estas e os elementos de prova constantes do almanaque processual, o 

que deve ser analisado no exame do meritum causae, objetivo principal do 

processo. No mais, o processo se encontra regular, não havendo 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade, que 

impeçam a analise do mérito da questão, razão pela qual dou o feito por 

saneado, remetendo-o à instrução. Diante das alegações tecidas pelas 

partes, fixo como ponto controvertido a existência de ilicitude na conduta 

dos requeridos, a responsabilidade das partes, a existência de vício no 

produto, o prejuízo suportado pelo autor em decorrência das ações do 

requerido, a existência de danos materiais e morais, a sua extensão e 

nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 

da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de 

Direito Processual Civil. vol. 1. 25. ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 155/156. 

[2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Processo Civil. vol. 1. 55 ed., 

Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 84.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1014046-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS ANJOS OAB - MT6658-O (ADVOGADO(A))

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURENCO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

ADELINO RAMAO DA SILVA (REQUERIDO)

JORGE FREDERICO CARDOSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014046-41.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados conforme ID 16211361. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017207-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DE FISCALIZACAO DE TRANSITO EM POSTOS FISCAIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017207-88.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Cervejaria Petrópolis do 

Centro Oeste Ltda. em face de Superintendente de Controle de 

Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT. A parte autora se manifestou no ID 

nº 31367112, informando o desinteresse no prosseguimento do feito, 

tendo em vista o protocolo equivocado da petição, pugnando pela extinção 

sem resolução do mérito. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. em face de Superintendente 

de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT. Dispõem os artigos 

485, VIII e 200, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quanto: VIII – homologar a desistência 

da ação; Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após a homologação 

judicial. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora no 

ID nº 31367112, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 
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de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017304-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO FERNANDO SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017304-88.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, ajuizada por ALEXANDRO FERNANDO SANTOS SILVA, em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Defiro o 

pedido de gratuidade de Justiça. Considerando a recusa injustificada do 

requerimento administrativo pela parte requerida, caracteriza-se o 

interesse de agir da parte autora ante a resistência à pretensão 

administrativa, devidamente comprovado, conforme ata notarial e demais 

documentos acostados, recebo a presente inicial. Designo a audiência de 

tentativa de conciliação, para o dia 21/09/2020, às 08:45 horas a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se 

a requerida via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para 

comparecer a audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 

334 do Código de Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 

(quinze) dias úteis será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção). Ainda, intime-se o autor para juntar aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias a cópia do B.O legível. A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037228-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO QUINTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037228-56.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Analisando o contido no termo de audiência realizada na central de 

conciliação, nota-se que a conciliador (a) informou que a requerida não 

participou da audiência, pois não foi devidamente citada. Verifica-se que 

por um lapso, os e-mails de citação remetidos para requerida, foram 

devolvidos automaticamente, sem que fosse percebido a tempo de refazer 

seus reenvios. Assim, ante o elevado número de processos semelhantes 

que são distribuídos, acarretando a sobrecarga das pautas de audiência 

de conciliação do juízo, e tendo em vista que na maioria dos processos há 

a necessidade de realização da produção de prova pericial para 

quantificar o grau de lesão da vítima, para o correto arbitramento da 

indenização, à luz do princípio da economia processual, determino que 

proceda o envio das cartas de citação bem como, intime-se a requerida 

para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a concordância ou 

não dos termos contidos no laudo pericial juntado aos autos, requerendo o 

que entender de direito. A presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017228-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AMORIM ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/O (ADVOGADO(A))

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR OAB - MT21575/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017228-64.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade de 

Cobrança Indevida, Repetição de Indébito e Condenação em Dano Moral 

ajuizada por Eduardo Amorim Alves em desfavor de ENERGISA Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos a cópia 

dos seus documentos pessoais, do comprovante de endereço, das 

faturas contestadas, bem como acostar as cópias de seus holerites dos 

últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042263-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042263-94.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação, conforme id 20113983 e documentos. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002751-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TEIXEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

NILZA OLIVEIRA TEIXEIRA OAB - 106.720.101-78 (REPRESENTANTE)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002751-70.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Antônio Teixeira Filho 
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representado por Nilza Oliveira Teixeira em desfavor de Bradesco 

Seguros S/A. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 

19990143 suscitando a preliminar de ausência de interesse processual, 

ante o pagamento administrativo. Impugnação conforme ID 20414128. 

Passo a sanear o feito. A aferição efetiva e real das chamadas condições 

da ação implica forçosamente o exame de pontos que se encontram no 

âmbito da relação de direito material posta à apreciação do juiz e, por via 

de consequência, julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se 

que a parte autora teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizada 

por prejuízos que entende que sofreu, imputando aos requeridos fatos 

que entende como ilegais, havendo uma relação contratual que autoriza o 

seu chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo. Assim 

sendo, a existência de diferença a ser recebida pelo autor se confunde 

com a análise do mérito da questão e será com ela analisada. No mais, o 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade, que impeçam a analise do mérito da 

questão, razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto 

controvertido a existência de diferença a ser recebida pelo autor e o valor 

da cobertura contratada. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038472-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO FRANCISCO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038472-20.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, acostando 

aos autos o instrumento de procuração devidamente assinado, 

requerendo o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003524-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003524-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados conforme ID 16014387. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017385-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON MAURILO DE CARVALHO VELOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017385-37.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Cleverson Maurilio de Carvalho Veloso em 

desfavor de AGEMED Saúde S/A. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostar aos autos a cópia da fatura 

referente ao mês de março/2020, bem como acostar as cópias de seus 

holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove 

sua renda mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008025-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCOS MOREL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008025-15.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por Mario Marcos 

Morel em desfavor de Sul América Seguros de Pessoas e Previdência 

S/A. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. 

Citado, o requerido Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A 

apresentou contestação conforme ID 21007675. O autor manifestou-se em 

impugnação conforme ID 21062440. Inicialmente, quanto a inversão do 

ônus da prova, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

mostra-se necessária nos contratos de seguro de, porquanto tem o 

condão de manter o equilíbrio entre fornecedor de serviço e consumidor 

final. Cabe à seguradora provar a má-fé do segurado e se não se 

desincumbiu deste ônus não pode eximir-se do dever de indenizar, 

mormente pela possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do 

segurado, com respaldo no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, o que defiro neste momento. Verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência da incapacidade e sequelas em decorrência do acidente 

ocorrido. Extensão do dano. A origem do dano. Sequela. Nexo de 

causalidade. A responsabilidade das requeridas. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 9972-1818, 

Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente 

de compromisso, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. 

Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser 

respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau de 

invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente, se é degenerativa. Em 10 (dez) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465), salvo se 

estes já foram apresentados oportunamente. Intime-se o Perito da 
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nomeação, para apresentar sua proposta de honorários, sobre qual a 

parte requerida deverá se manifestar, visto que solicitou a realização de 

prova pericial. Aceita a proposta e efetuado o depósito dos valores pelo 

requerido, intime-se o perito para dar início aos trabalhos e apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que deverá ser informado ao 

juízo a designação de data para realização da perícia, com antecedência 

para intimação das partes. Depositado o valor da perícia autorizo o 

levantamento integral após a entrega do laudo, que deverá ser 

apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do 

início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 10 (dez) dias, após a intimação das partes da 

apresentação do laudo. (CPC, art. 477). Após a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. As demais provas solicitadas terão sua pertinência avaliadas 

após concluída a pericia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017341-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO BELVEDERE II (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - MT13696-A (ADVOGADO(A))

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017341-18.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010005-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUI RONER DE ASSIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010005-65.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se a parte requerida para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados conforme ID 22875568. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024902-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ANTONIO VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031-O (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024902-64.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por Lucimar Antônio 

Vicente em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S/A. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. Citado, o 

requerido Bradesco Vida e Previdência S/A apresentou contestação 

conforme ID 16293506. O autor manifestou-se em impugnação conforme 

ID 17172821, acostando os termos da Apólice de Seguro. Inicialmente, 

quanto a inversão do ônus da prova, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor mostra-se necessária nos contratos de seguro de, porquanto 

tem o condão de manter o equilíbrio entre fornecedor de serviço e 

consumidor final. Cabe à seguradora provar a má-fé do segurado e se 

não se desincumbiu deste ônus não pode eximir-se do dever de indenizar, 

mormente pela possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do 

segurado, com respaldo no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, o que defiro neste momento. Verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência da incapacidade e sequelas em decorrência do acidente 

ocorrido. Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. A 

responsabilidade das requeridas. Considerando o que dispõe o art. 370 do 

CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico 

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 9972-1818, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso, 

fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Na forma do art. 

470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: 

Informe o Sr. Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, 

se é permanente, e se foi causada por acidente, se é degenerativa. Em 10 

(dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos 

(CPC, art. 465), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. 

Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, sobre qual a parte requerida deverá se manifestar, visto que 

solicitou a realização de prova pericial. Aceita a proposta e efetuado o 

depósito dos valores pelo requerido, intime-se o perito para dar início aos 

trabalhos e apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que 

deverá ser informado ao juízo a designação de data para realização da 

perícia, com antecedência para intimação das partes. Depositado o valor 

da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, que 

deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após a intimação das partes 

da apresentação do laudo. (CPC, art. 477). Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 

voltem-me conclusos. As demais provas solicitadas terão sua pertinência 

avaliadas após concluída a pericia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013739-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA MENDES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER RAYMUNDO TALHARTE OAB - MT26523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013739-19.2020.8.11.0041 Vistos, etc. Em 

que pese à manifestação da parte autora no id 30931007, verifica-se a 

possibilidade de emissão de faturas no canal eletrônico da parte 

requerida, sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, acostar aos autos a cópia da fatura contestada, bem como 

acostar o histórico de consumo dos últimos 12 (doze) meses, requerendo 

o que entender de direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017891-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SEVERINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017891-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida - ID.18004400 , intime-se 

o perito Dr. REINALDO PRESTES, com consultório no Centro Médico CPA, 

Rua Pelotas, Quadra 05 Lote 07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário) 

CEP 78.055-100, Telefone: (65) 3641-7100 / 9635- 6009, Cuiabá/MT, e 

e-mail reiprestes@hotmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente, se possível, o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo 

conforme pugnado pela requerida. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014663-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA BELCHIOR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES VILARINDO OAB - MT17526-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014663-98.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória c/c Danos Morais ajuizada por Espólio de 

Elcindo Miguel de Souza representado por Elisangela Belchior de Souza 

em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A. As partes 

são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido o objetivo do seguro contratado pelo 

autor, o capital segurado, a existência de saldo após a quitação das 

dividas, a cobertura securitária, a ilicitude na conduta da requerida, a 

existência de dano, sua extensão e nexo causal. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002879-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT6843-O (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT7031-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA FRANCE GOMES SIMOES OAB - MT22414-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER OAB - MG126352 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002879-27.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária Coletiva de Defesa de Consumidor em Juízo 

com Pedido de Adimplemento de Cláusulas Contratuais ajuizada por 

Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato 

Grosso em desfavor de AGEMED Saúde S/A. A concessão dos benefícios 

da justiça gratuita a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, depende da 

comprovação de real incapacidade financeira para suportar os ônus 

processuais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - JUSTIÇA 

GRATUITA - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - 

COMPROVAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DEVER DO ESTADO DE 

GARANTIR A SAÚDE - ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - INAPLICABILIDADE 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA FORNECIMENTO DE 

APARELHO AUDITIVO - OFENSA A BOA FÉ OBJETIVA - VIOLAÇÃO À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - CLÁUSULA LIMITATIVA - 

ABUSIVIDADE. Deve ser deferida a justiça gratuita à pessoa jurídica sem 

fins lucrativos quando comprovada a impossibilidade de arcar com as 

despesas processuais. Não se submete ao Código de Defesa do 

Consumidor os contratos de plano de saúde administrados por entidades 

de autogestão. A falta de fornecimento de aparelho auditivo justificada na 

falta de previsão contratual e com base em norma infraconstitucional é 

ilegítima, porquanto ofende a boa fé objetiva e a dignidade da pessoa 

humana. É abusiva disposição contratual que limita tratamento de saúde, 

assim como as disposições infraconstitucionais nesse sentido (REsp nº. 

1.764.814/MA). A negativa de fornecimento de órtese indicada pelo 

médico do segurado acometido de surdez ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento e enseja condenação em indenização por dano moral. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0042.18.000259-6/001, Relator(a): Des.(a) José 

Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2019, 

publicação da súmula em 17/12/2019) Isto posto, intime-se a parte 

requerente a acostar documentação que comprove sua hipossuficiência 

ou recolha as devidas custas no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017429-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017429-56.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028350-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE MENDONCA TALAVERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DE LIMA FONSECA OAB - MT22854-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

UMTE - UNIAO MATO-GROSSENSE DOS ESTUDANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

EMANOELE CAROLINE DUARTE OAB - SC49263 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028350-45.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por 

Ana Carolina Mendonça Talavera contra AGEMED Saúde S/A e União 

Mato-Grossense dos Estudantes. Citado, o requerido União 

Mato-Grossense dos Estudantes apresentou contestação conforme ID 

19779717, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva. Por sua vez, o 

requerido AGEMED Saúde S/A, sustentou em sua contestação ID 

19809555, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, perda do 

objeto do pedido de carência. Impugnação conforme ID 20435898. Passo a 

sanear o feito. Afasto a alegação de extinção pela perda de objeto, uma 

vez que a parte autora busca o cumprimento dos termos do contrato, no 

que se refere a isenção da carência, além dos danos morais, sendo certo 

que, com a retirada da limitação do uso pela requerida AGEMED Saúde 

S/A, conforme informado na contestação ID 19809555, mesmo sem a 

concessão de tutela de urgência, parte do objeto da ação se perdeu, 

contudo, resta pendente a análise da ilicitude da conduta da parte 

requerida que enseja a condenação por danos morais. Dessa forma, o 

feito deverá prosseguir, tão somente quanto aos danos morais a serem 

arbitrados, buscando verificar a responsabilidade pela conduta delituosa 

que a autora sofreu. No que tange a legitimidade passiva das partes, a 

aferição efetiva e real das chamadas condições da ação implica 

forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da relação 

de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de consequência, 

julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que a parte autora 

teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizada por prejuízos que 

entende que sofreu, imputando aos requeridos fatos que entende como 

ilegais, havendo uma relação contratual que autoriza o seu chamamento e 

respalda sua pretensão de litigar em juízo. Assim sendo, a existência do 

direito perseguido pelo autor se confunde com a análise do mérito da 

questão e será com ela analisada. No mais, as partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem 

assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito. Fixo 

como ponto controvertido a ilicitude na conduta da requerida, a 

contratação do plano sem carência, a responsabilidade pelo ilícito 

perpetrado, a existência de dano, sua extensão e nexo causal. Diante 

disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024202-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIA ANDRADE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024202-88.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação, intime-se o requerente bem como do seu 

patrono para que regularize a situação processual nos presentes autos 

no prazo de 15 (quinze)dias, juntado a procuração em nome do autor, 

tendo em vista que o mesmo já atingiu a maioridade civil. Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003859-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY APARECIDA TEIXEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003859-37.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por Emanuelly 

Aparecida Teixeira Silva em desfavor de Sky Brasil Serviços Ltda. e MRV 

Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE LTda.. Citado, o 

requerido Sky Brasil Serviços Ltda. apresentou contestação conforme ID 

19989693 e suscitou a má fé da parte autora, pugnando, no mérito, pelo 

julgamento improcedente da ação. Por sua vez, o requerido MRV Prime 

Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda apresentou 

contestação conforme ID 20145356, alegando em sede de preliminar, a 

invalidade dos documentos apresentados e da ausência de informação, a 

ilegitimidade passiva, pugnando, no mérito, pela improcedência da ação. 

Impugnação conforme ID 20213249. Vieram os autos conclusos. Passo a 

sanear o feito. A aferição efetiva e real das chamadas condições da ação 

implica forçosamente o exame de pontos que se encontram no âmbito da 

relação de direito material posta à apreciação do juiz e, por via de 

consequência, julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se que 

a parte autora teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizado por 

prejuízos que entende que sofreu, imputando aos requeridos fatos que 

entende como ilegais, havendo uma relação contratual que autoriza o seu 

chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo. Não se verifica 

qualquer ilegalidade no ajuizamento de diversas ações, visto que a má fé é 

verificada individualmente, caso a caso, e se confunde com a análise do 

mérito da ação, não podendo ser suscitada em sede de preliminar. A 

ausência de documentos que comprovem a alegação da autora, suscitada 

como preliminar pelo requerido MRV Prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações SPE Ltda, confunde-se com o mérito da questão. Com 

estes fundamentos REJEITO as preliminares. No mais, o processo se 

encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem 

sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado, 

remetendo-o à instrução. Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo 

como ponto controvertido, a existência de propaganda veiculada pela 

requerida MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda 

no sentido de fornecer 01 (um) ano de SKY grátis, a existência de oferta 

que vincula o empreendimento adquirido pela autora, os termos e 

condições propostos pelas requeridas, a falha na prestação de serviço, a 

existência de dano moral, sua extensão e nexo causal. Isto posto, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Intime-se a parte autora 

para acostar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante de 

residencia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021637-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANA ARRUDA DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REU)

COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021637-25.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito dos documentos acostados no Id nº 28538777, nos termos do 

art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil, requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032210-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032210-54.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por 

Itaú Seguros de Autos e Residência S/A em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Nos termos do art. 437, § 1º do 

CPC, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca dos documentos acostados conforme ID 20886515. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026932-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON OLIVEIRA FONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026932-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEFERSON OLIVEIRA FONTES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Jeferson Oliveira 

Fontes, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

26/05/2019, conforme Declaração de Ocorrência de fls. 30, que lhe 

causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a 

parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela 

decisão (fls. 47), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Na contestação (fls. 82/117), suscita a requerida a preliminar de 

ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da necessidade de 

adequação do valor da causa; da inépcia da inicial por ausência de 

apresentação necessária par o pleito administrativo; da falta de interesse 

de agir, pela pendência do requerimento administrativo; do defeito de 

representação por falta de procuração válida. Conforme (fls. 189/190) foi 

realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 191/193). A parte 

autora impugnou a contestação (fls. 192/215), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação da parte requerente (fls. 216), com relação ao 

laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, dada a ausência do requerimento 

administrativo, rechaçando a caracterização do nexo causal. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada 

parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve resolução do pedido administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação, tendo em vista que a falta de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro administrativo não obsta 

a propositura de ação judicial, instruída com os documentos necessários à 

sua propositura e aptos à compreensão da controvérsia, sobretudo 

porque o direito de acesso à justiça não deve ficar condicionado à óbice 

de natureza administrativa. No que concerne a preliminar de adequação do 

valor da causa, tendo em vista que em ações dessa natureza a parte 

somente saberá o valor exato a que tem direito após se submeter a exame 

pericial, têm-se que a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa, razão pela qual, também não assiste razão à requerida quanto 

ao ponto. Não obstante, ainda que se dispense a formalidade de 

apresentação de procuração pública, para representação de pessoa não 

apta a assinar, por si própria, o instrumento particular de representação 

deve preencher os requisitos previstos na legislação competente. Desse 

modo, verifico que a procuração assinada a rogo, acostada às fls. 46, 

carece dos requisitos estampados no art. 595, do Código Civil. Por 

conseguinte, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promover a regularização da representação processual, juntando 

instrumento válido e regular, sob pena de extinção. Após, com ou sem o 

cumprimento, voltem-me para sentença. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz 

de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004528-90.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ismael Santana Rondon em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 02/01/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17739182) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17738843 Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 20341313) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 20588789), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora apresentou impugnação 

à contestação no ID 20627038, reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Ismael Santana 

Rondon em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) no pé esquerdo”. Cumpre 

esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/01/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 
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Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé esquerdo em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Ismael Santana Rondon em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente no pé esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (02/01/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000487-80.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ademilson Moraes da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 22/07/2017, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 17310071) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 27.549,45 (vinte e sete mil 

quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17310065. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19612802) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19600019), alega à 

requerida, preliminarmente, a carência da ação em razão do pagamento da 

cobertura em sede administrativa. Impugnação à contestação conforme id 

20136846, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Ademilson Moraes da Silva em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a carência da ação em razão do pagamento da cobertura 

em sede administrativa. No que tange à preliminar de carência da ação em 

razão do pagamento da cobertura em sede administrativa, verifico que a 

mesma se confunde com o mérito, sendo necessária a posterior análise 

do fato. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 
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fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que 

a parte requerente já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

conforme id 17310076, resta um saldo a receber equivalente a R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Ademilson Moraes da Silva em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente em membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (22/07/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006206-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODWLTON RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006206-77.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rodwlton Ramos dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 03/01/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 12181459) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 12181326. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 13353258) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Manifestação da parte autora concordando 

com o laudo pericial acostado (ID – 14849531). Devidamente citada, a 

requerida deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme 

id 14744955. Por meio da decisão de id 19756723, foi decretada a revelia 

da parte requerida. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

ajuizada proposta por Rodwlton Ramos dos Santos em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Inexistindo preliminares a serem 

analisadas, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como residual (10%) em estrutura torácica e média 

(50%) no 1º dedo do pé direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 
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deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/01/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável e para o 1º dedo do pé direito, o percentual 

incidente será de até 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável. 

Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura torácica, 

em um grau de 10% (dez por cento) e média no 1º dedo do pé direito em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 1.350,00 

(um mil trezentos e cinquenta reais) e 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 10% (dez por cento), equivalente a R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II 

do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 2.025,00 (dois 

mil duzentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Rodwlton Ramos dos Santos em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e 

cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em estrutura torácica e no 1º dedo do pé direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (03/01/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005796-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE GONCALVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005796-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Igor Henrique Gonçalves Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 02/12/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 12106921) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 12106756. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 13353587) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 13180752), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo e o comprovante de endereço em nome de 

terceiro. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 14026889, 

reiterando os termos da exordial e concordando com laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Igor 

Henrique Gonçalves Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo e o comprovante de endereço em nome de 

terceiro. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 
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PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Igor Henrique Gonçalves Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (02/12/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004395-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004395-82.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Kleber José Ribeiro em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 04/01/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 11911050) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 11911040. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 13355879) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Manifestação da parte autora concordando 

com o laudo pericial acostado (ID – 14234288). Devidamente citada, a 

requerida deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme 

id 14745011. Por meio do despacho de id 19756041, foi decretada a 

revelia da parte requerida. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Kleber José Ribeiro em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Inexistindo preliminares 

a serem analisadas, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em 

síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (50%) em membro 

superior direito e média (50%) em membro inferior direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/01/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior direito, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável e para membro inferior direito, o percentual 

incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em membro superior 

direito, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e média em 

membro inferior direito em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim 

sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta 

por cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) e 50% (cinquenta por cento) do valor máximo 

indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais)) de acordo com que preceitua o inc. II 

do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 11.812,50 (onze 

mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Kleber José Ribeiro em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior direito e membro inferior direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (04/01/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007928-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007928-15.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Ribeiro em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 01/10/2018, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

18252767) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos ao ID. 1825756. Pela 

decisão da, foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Na contestação (ID. 22241941), suscitou o requerido em sede 

de preliminar a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da invalidade do boletim de ocorrência, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. Conforme consta no (ID – 

22066252) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação às fls. (ID – 22721129), reiterando os termos da 

inicial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por José Ribeiro em 

face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de preliminar a alteração do polo passivo da 

ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, da invalidade do boletim de ocorrência 

Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. REJEITO a 

preliminar de Carência de Ação por invalidade do Boletim de Ocorrência, 

pois embora a seguradora recorrente tenha alegado em sede de preliminar 

de carência de ação, a invalidade do boletim de ocorrência, para a 

comprovação dos fatos alegados na inicial, não se trata de questão 

preliminar, mas matéria relativa à de prova documental e, portanto, atinente 

ao mérito da demanda. Assim, deverá ser analisada em momento 

oportuno, juntamente com o mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) em pé direito”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 
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nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente e em pé, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em pé direito em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), equivalente a R$ 

1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por José Ribeiro em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(01/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001625-19.2018.8.11.0041
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JEREMIAS IZAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001625-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jeremias Izael de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 12/06/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 11514001) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 11513990. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 12933685) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11966168), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo e o comprovante de endereço em 

nome de terceiro. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 

14064995, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Jeremias Izael de Oliveira em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de requerimento 

administrativo e o comprovante de endereço em nome de terceiro. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 
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da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento médico após 

o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente residual (10%) 

em estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos documentos acostados 

e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e 

as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade 

com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/06/2016 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura crânio 

facial, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Jeremias Izael de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente residual em estrutura crânio facial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (12/06/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003913-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DE ALMEIDA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003913-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luiz Felipe de Almeida Figueiredo em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais Sustenta a parte autora 01/05/2017, conforme boletim 

de ocorrência anexado (ID – 11837502) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 
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documentos anexos ao ID 11837476. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

13352780) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Devidamente citada, a requerida 

deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme id 

14744835. Manifestação da parte autora a respeito do laudo pericial 

acostado (ID – 14243146). Por meio da decisão de id 20432884, foi 

decretada a revelia da parte requerida. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Luiz Felipe de Almeida Figueiredo em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Inexistindo preliminares 

a serem analisadas, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em 

síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento Médico, 

comprovando o acidente e atendimento médico após o ocorrido. A perícia 

médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o periciado 

apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro inferior direito”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Luiz Felipe de Almeida Figueiredo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro 01/05/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006211-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE SANTOS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006211-65.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rosimeire Santos da Luz em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 06/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17998720) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 
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decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17998710. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 21156936) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19749117), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo e o comprovante de endereço em 

nome de terceiro. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

(ID 21786389) reiterando os termos da exordial. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Rosimeire Santos da Luz em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo 

passivo, a ausência de requerimento administrativo e o comprovante de 

endereço em nome de terceiro. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente leve (25%) em membro inferior direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 
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Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Rosimeire Santos da Luz em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (06/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003280-89.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sebastião Luiz Ojeda em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 27/07/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17574530) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17574493 Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 20297406) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 19864895), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no ID 20318299, reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Sebastião Luiz Ojeda em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da lide. Em relação 

a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

leve (25%) no pé esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 
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vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/07/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé esquerdo em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Sebastião Luiz Ojeda em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente no pé esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (27/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004834-58.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Valdyr Francisco Figueiredo Leite em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 19/10/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 17788238) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17787436. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 21150305) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19682113), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo e o comprovante de endereço em nome de 

terceiro. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 21827780, 

reiterando os termos da exordial e concordando com laudo pericial. 

Manifestação da parte requerida concordando com o laudo pericial 

acostado (ID – 23136935). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Valdyr Francisco Figueiredo Leite em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo, ausência de requerimento administrativo e o comprovante 

de endereço em nome de terceiro. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 
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esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Valdyr Francisco Figueiredo Leite em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (19/10/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 
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conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003815-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FELIPE RODRIGUES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003815-18.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Matheus Felipe Rodrigues Dias em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 01/10/2018 certidão de ocorrência anexado (ID – 

17623217) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID 17617377. 

Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme (ID – 20333367) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 19635685), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda, comprovante de endereço em nome de terceiro, 

inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda e a ausência de requerimento administrativo. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 20377190), reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Matheus Felipe Rodrigues Dias em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda, comprovante de endereço 

em nome de terceiro, inépcia da inicial pela ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda e a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia 

pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a 

parte autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à 

propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 

6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento 

Médico, comprovando o acidente e atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) no ombro direito”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 
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DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Matheus Felipe Rodrigues Dias em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (01/10/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001622-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DE PINHO VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 100622-64.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alex de Pinho Viana em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 15/12/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 11513634) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 11513628. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 12928765) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11868580), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo e o comprovante de endereço em 

nome de terceiro. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 

14063027, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Alex de Pinho Viana em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo, a ausência de requerimento administrativo 

prévio e o comprovante de endereço em nome de terceiro. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 
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saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente intensa (75%) no tornozelo 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo direito, em um grau 

de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Alex de Pinho Viana em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(15/12/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 
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pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014478-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE OLIVEIRA DAMASCENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014478-94.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Dayane Oliveira Damasceno em face de Bradesco Auto/Re Companhia 

de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 13/12/2017, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 6851951) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 6851864. Pelo despacho inicial foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 9370456), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide. 

Conforme (ID – 10067414) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 11442155), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial ao ID - 

15775206. Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial (ID – 

16706576). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Dayane Oliveira Damasceno em face de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente leve (25%) em tornozelo direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em tornozelo direito, como se deu em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 
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QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em tornozelo direito, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Dayane Oliveira Damasceno em face de Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(13/12/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006905-34.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Carvalho Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 30/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18083181) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 18083174. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 21190806) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 21199607), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide, a ausência de 

requerimento administrativo, comprovante de endereço em nome de 

terceiro e impugnação à justiça gratuita. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 21389506), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por José Carvalho 

Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide, a ausência de requerimento 

administrativo, comprovante de endereço em nome de terceiro e a 

impugnação à justiça gratuita. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 
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cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. REJEITO, ainda, a 

impugnação à justiça gratuita, tendo em vista a comprovação de 

hipossuficiência da autora, conforme id 18083485. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta 

“incapacidade física leve (25%) em estrutura neurológica”. Cumpre 

esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/09/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura neurológica como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em estrutura neurológica, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Carvalho Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura 

neurológica, corrigido monetariamente data do sinistro (30/09/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006121-57.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Paulo José Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 01/10/2018, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 17983867) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17982070. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 
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citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 21152456) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18905052), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo e o comprovante de endereço em nome de 

terceiro. A parte autora impugnou a contestação (ID – 21827755), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por João Paulo José Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo, 

ausência de requerimento administrativo e o comprovante de endereço em 

nome de terceiro. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, 

pois, a demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente leve (25%) na mão esquerdo”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão esquerda, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente da mão esquerdo, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 
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uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por João Paulo José Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente na mão esquerda, corrigido monetariamente data do 

sinistro (01/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1031235-32.2018.8.11.0041
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MANOEL DA ROCHA GODINHO OAB - MA2500 (ADVOGADO(A))

CELINA KIYOKO MIYAGAWA CORREA MEYER OAB - 362.875.121-72 
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Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031235-32.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Natsuko Miyagawa 

representada por Celina Kiyoko Miyagawa Meyer Correia em desfavor de 

Bradesco Saúde S/A. Sustenta ser usuária do plano de saúde da 

requerida, sendo diagnosticada com degeneração cerebelar, Alzheimer, 

derrame articular, necessitando de atendimento home care para 

acompanhamento e reabilitação. Informa que ao solicitar o tratamento, a 

requerida apresentou negativa, em razão de não haver cobertura 

contratual. Requer seja determinada o custeio integral do tratamento 

prescrito mediante o serviço de Home Care, com os custos integralmente 

suportados pela requerida, sob pena de multa diária. Deu à causa o valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A tutela antecipada foi deferida 

conforme ID 16277456. Audiência de conciliação conforme termo ID 

17931782, sem êxito. Citada, a parte requerida apresentou contestação 

conforme ID 18455204. Não houve apresentação de Impugnação à 

contestação. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Natsuko 

Miyagawa representada por Celina Kiyoko Miyagawa Meyer Correia em 

desfavor de Bradesco Saúde S/A. Não há necessidade de dilação 

probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), eis que o feito versa eminentemente 

sobre matéria de direito, mostrando-se suficiente para seu deslinde a 

prova documental carreada aos autos. Ressai dos autos que a 

requerente, com diagnostico de degeneração cerebelar, Alzheimer, 

derrame articular, necessita de tratamento home care por tempo 

indeterminado, conforme prescrição médica ID 15657000, que informa que 

a autora é totalmente dependente para as atividades diárias, visando a 

assistência médica integral ao autor. Havendo expressa indicação médica, 

é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento de home care 

que se mostra imprescindível à manutenção de sua vida. O serviço de 

home care é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se 

do recebimento domiciliar de todos os cuidados necessários à 

recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A 

internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos, 

substancialmente menores em relação àqueles com que a requerida 

arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais 

vantajosa ao plano de saúde. Ademais, se o objetivo da internação é a 

recuperação do enfermo, ou a melhora de seu estado clínico, havendo 

indicação médica de que a domiciliar é a mais adequada, esta deve ser 

deferida. Certo é que “são nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade” (artigo 51, inciso IV, do CDC). O autor teve 

indicação expressa para o tratamento domiciliar cuja cobertura foi 

recusada. Ademais, incumbe ao médico que acompanha o paciente decidir 

sobre o melhor tratamento e, no caso dos autos, o profissional 

recomendou expressamente a sua utilização. Assim, apresenta-se 

abusiva e ilícita a recusa à cobertura do tratamento indicado pelo médico. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DE 

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PACIENTE COM SEQUELAS EM 

DECORRÊNCIA DE AVC – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A 

SUBSTITUIÇÃO DO PLANO - NECESSIDADE COMPROVADA DE 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DOMICILIAR 24 HORAS - DANO MORAL 

CONFIGURADO – APLICAÇÃO DO CDC – VALOR INDENIZATÓRIO 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO 

DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei n° 9.656/98 é aplicável 

independentemente de ter havido a adequação do contrato a esta 

legislação, quando se trata de obrigação de trato sucessivo. 2. Os 

contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica 

relação de consumo, conforme preconiza a Súmula 469 do STJ, devendo, 

pois, incidir o art. 47 do CDC que determina a interpretação das cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 3. A manutenção do 

serviço ‘Home Care’ deve ser assegurado quando há indicação médica. 

Urgência caracterizada. Art. 35-C da Lei 9.656/98. 4. A indenização por 

danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para 

compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido, e para 

desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. 5. 

Majoração do valor dos honorários advocatícios.(TJ/MT, Ap, 123474/2012, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013). Grifei 

Quanto a ausência de cobertura contratual, na realidade, o contrato de 

plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura 

securitária, mas não pode restringir a modalidade de tratamento a ser 

ministrado ao paciente. Mais, o serviço de home care, como dito alhures, 

constitui desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente 

previsto. Nesse ponto, a jurisprudência do STJ já se manifestou de que 

não pode haver sequer limitação de prazo de internação hospitalar, verbis: 

É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a 

internação hospitalar do segurado. (Súmula 302, 2ª Seção, julgado em 

18/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 425) O serviço de home care, quando 

necessário, como no caso, mostra-se, a rigor, menos oneroso para o 

plano de saúde do que manter o paciente hospitalizado. Além disso, a 

alegação da ausência de previsão contratual não beneficia o requerido, 

pois, na dúvida, acerca das estipulações contratuais, deve preponderar a 

mais favorável ao segurado como aderente de um contrato de adesão. 

Trata-se, na realidade, de hipótese clara de aplicação das regras 

especiais de interpretação dos contratos de adesão ou dos negócios 

jurídicos estandardizados, que estão devidamente positivadas em nosso 

sistema jurídico. Assim, o aparente conflito interpretativo de cláusulas 
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contratuais deve ser solucionado em benefício do consumidor, nos termos 

do disposto no art. 47 do CDC, verbis: Art. 47. As cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Note-se 

que os contratos de planos de saúde, além de constituírem negócios 

jurídicos de consumo, estabelecem a sua regulamentação mediante 

cláusulas contratuais gerais, ocorrendo a sua aceitação por simples 

adesão pelo segurado. Consequentemente, a interpretação dessas 

cláusulas contratuais segue as regras especiais de interpretação dos 

negócios jurídicos estandardizados, inclusive o disposto no art. 47 do 

CDC. A principal regra especial de interpretação ligada as cláusulas 

predispostas em contratos de adesão ou em condições contratuais gerais 

é exatamente esta, estabelecendo que, havendo dúvidas, imprecisões ou 

ambigüidades no conteúdo de um negócio jurídico, deve-se interpretar as 

suas cláusulas do modo mais favorável ao aderente. Como o 

predisponente teve a possibilidade de pré-estabelecer todo o conteúdo do 

contrato, as imprecisões, dúvidas e ambigüidades das cláusulas 

predispostas interpretam-se contrariamente aos seus interesses. 

Portanto, esta regra estabelece, em síntese, que, na dúvida, a 

interpretação será contrária aos interesses do predisponente ou a mais 

favorável aos do aderente. Sérgio Cavalieri Filho anota, com sua habitual 

clareza, o seguinte: “Em outras palavras, essa é a sábia regra do art. 47 

do CDC: quem escreve não tem a seu favor o que escreveu. E não 

somente as cláusulas ambíguas dos contratos de adesão se interpretam 

em favor do aderente, contra o estipulador, mas o contrato de consumo 

como um todo. A regra geral, assevera Cláudia Lima Marques, é que se 

interprete o contrato de adesão, especialmente as suas cláusulas dúbias, 

contra aquele que redigiu o instrumento. É a famosa interpretação contra 

proferente ((CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do 

Consumidor. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010, p. 143) Desse modo, 

deve ser reconhecida a abusividade da negativa do plano de saúde em 

cobrir as despesas do serviço de home care, necessário ao tratamento do 

paciente segurado e, em último, imprescindível para a sua própria 

sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 458, II, E 535 DO 

CPC. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA 

DA RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SÚMULA 7/STJ. 

TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa aos artigos 458, II, e 535 do CPC, se o 

Tribunal dirimiu as questões que lhe foram submetidas e apresentou os 

fundamentos nos quais suportou suas conclusões, e manifestou-se 

expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 

2. Firmado no acórdão estadual que a Seguradora não se incumbiu de 

"demonstrar as datas em que, inequivocamente, a segurada teve seus 

pedidos de pagamentos de despesas negados", termo a partir do qual se 

iniciaria o lapso prescricional, o exame da irresignação recursal esbarra 

na Súmula 7 do STJ. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, 

o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas 

não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva 

a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial 

para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no Ag 1.325.939/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014) Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 

487, I, c/c o art. 355, I, ambos do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente 

Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Natsuko Miyagawa 

representada por Celina Kiyoko Miyagawa Meyer Correia em desfavor de 

Bradesco Saúde S/A, confirmando a liminar concedida conforme ID 

16277456 a fim de que a requerida autorize e providencie todo o 

tratamento Home Care indicado ao requerente, conforme prescrição 

médica, pelo tempo que se mostrar necessário. Em consequência condeno 

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011877-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMPSON MAGALHAES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011877-81.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Thompson Magalhães Ferreira em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 22/03/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 13025451) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID. 13025352. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 13729767), 

suscitou o requerido a preliminar da necessidade de retificação da 

autuação, da inépcia da inicial ausência de pedido específico quanto ao 

valor de eventual indenização, ausência de requerimento administrativo, 

ainda, e da juntada de comprovante de residência em nome do autor para 

fixação do foro. Conforme consta no (ID – 13904261) foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera. A parte 

autora impugnou a contestação às fls. (ID – 13947834), reiterando os 

termos da inicial. Pela decisão (ID.16907841), o feito foi saneado, 

afastadas as preliminares, sendo fixado como ponto controvertido a 

ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa), 

extensão do dano sequela, nexo de causalidade, culpabilidade, grau de 

culpabilidade e condições/porte econômico das partes. Sendo determinada 

a produção de prova pericial. A parte requerida apresentou os quesitos a 

serem respondidos pelo perito. Laudo pericial foi acostado (ID. 18003687), 

sobre o qual as partes foram intimadas para manifestarem. Manifestação 

da parte requerida (ID. 16675632) com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Thompson 

Magalhães Ferreira em face de Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro 

DPVAT SA. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). A autora juntou na inicial, além 

da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) em membro superior esquerdo, e 

residual (10%) em estrutura craniofacial.” A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 
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extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura craniofacial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em membro superior, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em membro superior 

esquerdo em um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e, residual em 

estrutura craniofacial, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, 

o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta 

por cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais), 10% 

(dez por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), 

equivalente a R$ 1350,00 (um mi e trezentos e cinquenta reais) de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando o valor de R$ 8437,50 (sete mil e quatrocentos e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por Thompson Magalhães Ferreira em face 

de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 8437,50 (sete mil e 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo e estrutura craniofacial, corrigido monetariamente data do 

sinistro (22/03/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031777-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031777-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Anderson Ferreira Soares em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 14/05/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 10269175) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 10269155. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 11367562), suscitou o 

requerido a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação e da inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro. Conforme consta no (ID 

– 11489828) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação às fls. (ID – 11704250), reiterando os termos da 

inicial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Anderson Ferreira 

Soares em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede preliminar da alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação e da inépcia da inicial pela falta 

de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

juntada de comprovante de residência em nome do autor para fixação do 

foro. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 
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trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência da entrega de documento 

administrativo, porque está juntado conforme consta no (ID – 10269181). 

Acerca da ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não 

consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas 

ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) em membro inferior esquerdo, e 

leve (25%) em estrutura craniofacial.” A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura craniofacial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em membro inferior, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo em um grau de 75% (setenta e cinco por cento) e, leve em 

estrutura craniofacial, em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). 

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá 

a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% 

(setenta por cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais), 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% 

(cem por cento), equivalente a R$ 3375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 

3º da Lei 6.194/74, totalizando o valor de R$ 10462,50 (dez mil e 

quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Anderson Ferreira Soares em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

1.0462,50 (dez mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro inferior esquerdo e estrutura craniofacial, 

corrigido monetariamente data do sinistro (14/05/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 551 de 799



do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029872-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ALENCASTRO DA CUNHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lucio Mauro Dantas OAB - MT13712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029872-44.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Moral e Material ajuizado por 

Avelino Alencastro da Cunha Júnior em desfavor de IUNI Educacional S/A. 

Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 12813771, 

alegando a perda do objeto, uma vez que, antes mesmo do ajuizamento da 

ação a restrição fora baixada e a negativação não existe atualmente, 

posto que o autor regularizou seu debito perante a unidade de ensino 

requerida. Não houve impugnação por parte do autor. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Observa-se que a parte requerida, em sede de 

contestação, afirmou que no momento da retirada do extrato do Serasa o 

autor estava em débitos com a IES, referente a débitos com a Instituição e 

que atualmente o aluno está regular com a Instituição, e o nome do mesmo 

fora retirado o extrato do Serasa a partir do momento que fora pago os 

débitos do Autor, anteriormente ao ajuizamento da presente ação. Acerca 

de tais alegações o autor não apresentou impugnação. Isto posto, resta 

evidente a perda do objeto. Com estes fundamentos, demonstrada a perda 

do objeto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VI, do Código do Processo Civil. Condeno o autor 

em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa, 

cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000426-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIR MARIA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAYGA OSTROVER PEIXOTO PINHEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Oliveira da Silva OAB - MT9395-N (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000426-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico ajuizada por Air 

Maria Ferreira Merighi em desfavor de Fayga Ostrover Peixoto Pinheiro. 

Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 12803103, 

alegando a falta de interesse processual, uma vez que ocorreu nova 

Assembleia em 16 de Abril de 2018, informando que a Ata desta nova 

assembleia substitui a objeto da presente ação, que possuía a mesma 

finalidade. Impugnação conforme ID 13154479. A parte requerida acostou 

Ata registrada, conforme manifestação ID 13228623. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Observa-se que a parte autora, na presente ação, 

busca tão somente que seja declarada nula a Ata da Assembléia realizado 

em 14/12/2017, tendo a mesma já sido substituída por outra já registrada 

conforme comprovado pelo ID 13228655, ocorrida em 16 de abril de 2018. 

Isto posto, resta evidente a perda do objeto. Com estes fundamentos, 

demonstrada a perda do objeto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código do 

Processo Civil. Condeno o autor em custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa, cuja execução torno 

suspensa em razão da gratuidade concedida. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017772-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017772-23.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta 

por Ana Paula Barbosa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 23/03/2018, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 13792726) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 13792610. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15107583) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 15113154), alega à 

requerida, a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação ante ausência do requerimento administrativo, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte autora (ID – 16280359), 

manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, proposta por Ana Paula Barbosa em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, a 

preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência da ação ante 

a ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 
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que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de carência da ação sob o argumento de ausência de interesse 

processual pela ausência do requerimento administrativo, pois está 

juntado ao ID. 13792726. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que o 

periciado apresenta “Invalidez Permanente definida como média (50%) em 

joelho esquerdo. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em joelho esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, proposta por Ana Paula Barbosa em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente em joelho esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (23/03/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018847-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUTAMAR MOSA BACELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018847-34.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por IUTAMAR MOSA BACELAR em face de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 03/09/2015, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 8173932) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID. 8173910. Pela decisão da, foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 

10701368), suscitou o requerido a preliminar da retificação da autuação, 

da carência da ação e da inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

principio de causalidade e a sucumbencial autoral, bem como manifestou 

favorável com relação ao laudo pericial. Conforme consta no (ID – 

10489399) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

manifestou favorável ao laudo pericial (18430113). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por IUTAMAR MOSA 

BACELAR em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT SA. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede preliminar da 

retificação da autuação, da carência da ação e da inépcia da inicial pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, 

fazendo menção ao principio de causalidade e a sucumbencial autoral. 

Defiro o pedido da parte requerida e determino a retificação do polo 

passivo da presente ação, proceda Sr. Gestora a alteração no Sistema. 

REJEITO a preliminar da ausência da entrega de documento administrativo, 

porque está juntado conforme consta no (ID – 8242389). Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

intensa (75%) em punho direito, leve em mão direita (25%), em (50%) em 

estrutura craniofacial.” A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/09/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura craniofacial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em mão como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável, em punho, como se deu no caso em questão, o percentual 

incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em punho direito em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento) e, leve em mão esquerda, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento), e média em estrutura craniofacial 

em 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por 

cento), equivalente a R$ 6750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) 

e 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% 

(vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos )de acordo com que preceitua 

o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando o valor de 

R$ 11.643,75 (onze mil seiscentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por IUTAMAR MOSA BACELAR em face de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 11.643,75 (onze mil seiscentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em punho direito, mão 

esquerdo e estrutura craniofacial, corrigido monetariamente data do 

sinistro (03/09/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010822-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ALBUQUERQUE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010822-32.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rodrigo De Albuquerque Souza em face de Bradesco Auto/Re 

Companhia De Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 03/12/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 5909805), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.5909547 Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 9579949) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 9227879), alega à requerida, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 11419639), 

reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte autora acerca do 

laudo pericial ao ID - 16277755. Manifestação da parte requerida acerca 

do laudo pericial (ID – 1924166). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Rodrigo De Albuquerque Souza em 

face de Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência de 

requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior direito, (25%) em quadril”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 
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não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/12/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior direito, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável, em quadril , como se deu em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento), e leve em quadril em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 

4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), 

equivalente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 5.568,75 (cinco mil e quinhentos e 

sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Rodrigo De Albuquerque Souza em face de Bradesco Auto/Re Companhia 

De Seguros para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 5.568,75 

(cinco mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro superior direito, quadril, corrigido monetariamente 

data do sinistro (03/12/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025233-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDELGRACIA BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025233-12.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Wadelgracia 

Bastos em desfavor de Banco DAYCOVAL S/A. Sustenta a parte autora 

que é servidora pública estadual e, após não concordar com os valores 

líquidos que estaria recebendo, retirou os holerites para verificar seus 

recebimentos. Informa que foi surpreendida com a existência de 

descontos mensais efetuados em sua conta, denominados consignação e 

consignação 1, desde o ano de 2012. Aduz que jamais realizou qualquer 

negócio jurídico com a instituição financeira requerida, sendo fraudulento o 

contrato que originou o débito. Requer o julgamento procedente da ação a 

fim de que seja reconhecida e declarada a inexistência do débito referente 

a consignação e consignação 1 com a Requerida, restituindo em dobro os 

valores cobrados, e seja condenado ao pagamento de indenização por 

danos morais no valor correspondente a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 

reais). Deu o valor da causa de R$ 119.953,14 (cento e dezenove mil 

novecentos e cinquenta três reais e catorze centavos). Pela decisão ID 

22919340 foi deferida a tutela de urgência pretendida. Audiência de 

conciliação ocorreu conforme termo ID 26060473, sem êxito. A requerida 

apresentou contestação conforme ID 24383733, impugnando o valor da 

causa atribuído. Impugnação conforme ID 24482985. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Wadelgracia Bastos em 

desfavor de Banco DAYCOVAL S/A., visando a declaração de 

inexistência do débito; bem como a condenação do requerido em danos 

morais, e custas e honorário processuais. Profiro o julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria 

prescinde de outras provas, sendo suficientes para o deslinde da causa 

as provas documentais contidas nos autos. No que tange a impugnação 

ao valor da causa, NÃO CONHEÇO da mesma, ante a ausência de 

indicação do valor que entende como correto. Rejeitada a preliminar, 

passo ao julgamento do mérito. Constata-se que o requerido desconta do 

pagamento da autora duas parcelas, sendo referente ao contrato de 

consignação no valor de R$ 179,56 e a segunda parcela no valor de R$ 

102,00 que não reconhece e sustenta ser indevida uma vez que jamais 

formalizou qualquer contrato com a requerida. Como dito alhures, a parte 

autora não reconhece a dívida em questão. Ocorre que o requerido trouxe 

aos autos contrato firmado pelo autor junto a requerida, com quem na 

inicial afirmou que nunca havia entabulado qualquer serviço. Ao que 

observo dos documentos apresentados ao serem contratados os 

serviços da requerida, consta o documento de identidade do autor, 

assinatura idêntica a que foi posta na procuração e a que consta nos 

seus documentos (ID 24384192 e 24384195), de forma que a parte autora, 

a meu ver, falta com a verdade. Ainda que a parte autora negue conhecer 

a origem do débito, os elementos dos autos levam-me a concluir de forma 

diversa, ou seja, a autora efetivamente firmou contrato de empréstimo em 

consignação junto ao banco, vindo posteriormente a juízo, de maneira 

falaciosa, arguir não ter mantido relação comercial. Diante da alegação de 

inexistência de débito e considerando a documentação juntada nos autos 

pelo requerido que efetivamente comprova a contratação, caberia à autora 

a contraprova e afastamento desses elementos, o que, contudo, não se 

desincumbiu. Nesse sentido, não se pode olvidar que a inversão do ônus 

da prova prevista no CDC está no contexto da facilitação da defesa dos 

direitos do consumidor e, via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, 

quando for verossímil a alegação, o que fora demonstrado no caso. Em 

atendimento a essa regra, a requerida apresentou documentação 

demonstrando a existência de contratação de serviços, mostrando-se 

legítima a cobrança. Com esses fundamentos, considero válidas as 

provas apresentadas pela requerida ao longo da instrução processual, 
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que demonstram a regularidade da contratação. Em consequência, ante a 

ausência da prática de ato ilícito, resta inviabilizado pedido de danos 

morais, uma vez que para sua configuração a ocorrência de ilicitude é 

requisito essencial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA INSTRUÇÃO - INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO REGULAR - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - CONDENAÇÃO POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA - INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO 

DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a contratação do 

serviço de telefonia pela parte, não há que ser falar em prática de ato 

ilícito hábil a ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em 

danos morais. Evidenciado o uso do processo para se abster de 

pagamento de dívida regular e recebimento indevido de indenização, 

torna-se imperiosa a condenação da parte a litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80 e 81 do CPC. Não sendo demonstrada a modificação da 

situação financeira da parte após deferimento da gratuidade da justiça, 

não há que se falar em revogação do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - 

PLANO CONTA COMPLETA", "OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... 

Ver íntegra da ementa FRANQ. 200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE 

FATO. CASO CONCRETO. CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE 

COMPROVADA. SERVIÇOS USUFRUÍDOS PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A 

CONTRAPRESTAÇÃO, SEM A QUAL HAVERIA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. SERVIÇOS CONTRATADOS E 

USUFRUÍDOS - Não há como ser reconhecida ilegalidade ou abusividade 

na cobrança dos serviços devidamente usufruídos pelo cliente. Os 

serviços estão sendo prestados, sem prova cabal de que tenham sido 

contestados pelo cliente na seara administrativa. Considerando, portanto, 

que os serviços foram usufruídos, resta autorizada a cobrança dos 

valores decorrentes do contrato, pela operadora e, por conseguinte, 

devem ser julgados improcedentes os pedidos de declaração de 

inexigibilidade, repetição do indébito e de indenização por danos morais. 

Diante da improcedência dos pedidos, fica prejudicada a análise do 

recurso de apelação interposto pela parte autora. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA 

RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 

18/03/2015) A conduta da autora, por certo agiu em total má-fé, utilizando 

o Judiciário para obter ilegal provimento para declarar inexistente débito 

que assumiu e realizou, induzindo, de forma escancarada e fraudulenta, a 

erro o juízo, devendo sua conduta ser severamente punida. E mais, 

observa-se que o art. 80 do CPC, prescreve as hipóteses aplicáveis para 

os casos de litigância de má fé, vejamos: Art. 80. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso 

de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; [...] No caso dos autos, 

verifica-se que a autora se enquadra na hipótese prevista no inciso III do 

art. 80 do CPC, considerando que ingressou com ação para declarar a 

inexistência de dívida que fora contratada pela parte, e mais, buscou 

indenização indevida. Desse modo, observando o previsto no art. 81 do 

CPC, aplico multa por litigância de má-fé correspondente a 2% sobre o 

valor da causa. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Wadelgracia Bastos em desfavor de Banco DAYCOVAL S/A. 

e condeno a parte autora por litigância de má fé correspondente a 2% 

sobre o valor da causa. Em decorrência, REVOGO a tutela ID 22919340, 

determinando que se expeça contramandado. Condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido, que fixo em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016293-29.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Robson Keemps da Silva em face de Seguradora Líder Do Consorcio 

Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 05/05/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 7337650) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 7337452. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 10051555), suscitou o 

requerido a preliminar da assinatura divergente. Conforme consta no (ID – 

10097945) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera. A parte autora impugnou a contestação às fls. (ID – 

13947834), reiterando os termos da inicial. Pela decisão (ID.15069153), o 

feito foi saneado, afastadas as preliminares, sendo fixado como ponto 

controvertido a ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa), extensão do dano sequela, nexo de causalidade, 

culpabilidade, grau de culpabilidade e condições/porte econômico das 

partes. Sendo determinada a produção de prova pericial. Laudo pericial foi 

acostado (ID. 16116805), sobre o qual as partes foram intimadas para 

manifestarem. Manifestação da parte requerida (ID. 17371870) com 

relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Robson Keemps da Silva em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) em mão direita.” 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 
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equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em mão, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em mão direita leve em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Robson Keemps da Silva em face de Seguradora Líder 

Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente em mão direita, corrigido monetariamente data do 

sinistro (05/05/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027312-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027312-61.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Zenilde Izabel Norberto da Silva em desfavor de Banco BMG 

S/A Sustenta a parte autora que é servidora pública estadual e, após não 

concordar com os valores líquidos que estaria recebendo, retirou os 

holerites para verificar seus recebimentos. Informa que foi surpreendida 

com a existência de descontos mensais efetuados em sua conta, 

denominados consignação e consignação 1, desde o ano de 2008. Aduz 

que jamais realizou qualquer negócio jurídico com a instituição financeira 

requerida, sendo fraudulento o contrato que originou o débito. Requer o 

julgamento procedente da ação a fim de que seja reconhecida e declarada 

a inexistência do débito referente a consignação e consignação 1 com a 

Requerida, restituindo em dobro os valores cobrados, e seja condenado 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente 

a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Deu o valor da causa de R$ 

205.570,44 (duzentos e cinco mil e quinhentos e setenta reais quarenta e 

quatro centavos). Pela decisão ID 22920659 foi deferida a tutela de 

urgência pretendida. Audiência de conciliação ocorreu conforme termo ID 

26066140, sem êxito. A requerida apresentou contestação conforme ID 

25901558, impugnando o valor da causa atribuído. Impugnação conforme 

ID 26283212. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica 

c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Zenilde Izabel Norberto da Silva em desfavor de Banco BMG 

S/A., visando a declaração de inexistência do débito; bem como a 

condenação do requerido em danos morais, e custas e honorário 

processuais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. REJEITO a alegação de prescrição, posto que no caso 

em comento ela é de cinco anos, e sendo o Contrato registrado sob o nº 

251900728, no valor principal de R$ 813,51, a ser pago em 84 parcelas de 

R$ 21,90 cada, a data da operação é 09/01/2014, de forma que sendo 

ajuizada a ação em 25 de junho de 2019, não prescreveu o seu direito. 

Quanto ao cartão de credito, os descontos iniciaram-se em 2008, de forma 

que estão prescritas as parcelas descontadas anteriores a 25 de junho de 

2014, nos termos do artigo 27 do CDC. Passo ao julgamento do mérito. 

Constata-se que o requerido desconta do pagamento da autora duas 

parcelas, sendo referente ao contrato de consignação e uso de cartão de 

crédito que não reconhece e sustenta ser indevida uma vez que jamais 

formalizou qualquer contrato com a requerida. Como dito alhures, a parte 

autora não reconhece a dívida em questão. Ocorre que o requerido trouxe 

aos autos contrato firmado pela autora junto a requerida, com quem na 
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inicial afirmou que nunca havia entabulado qualquer serviço. Ao que 

observo dos documentos apresentados ao serem contratados os 

serviços da requerida, consta o documento de identidade do autor, 

assinatura idêntica a que foi posta na procuração e a que consta nos 

seus documentos (ID 25901566 e 25901564), de forma que a parte autora, 

a meu ver, falta com a verdade. Ainda que a parte autora negue conhecer 

a origem do débito, os elementos dos autos levam-me a concluir de forma 

diversa, ou seja, a autora efetivamente firmou contrato de empréstimo em 

consignação e do cartão de crédito junto ao banco, vindo posteriormente a 

juízo, de maneira falaciosa, arguir não ter mantido relação comercial. Ainda 

mais que a transferência do empréstimo deu- se para a conta da autora. 

Diante da alegação de inexistência de débito e considerando a 

documentação juntada nos autos pelo requerido que efetivamente 

comprova a contratação, caberia à autora a contraprova e afastamento 

desses elementos, o que, contudo, não se desincumbiu. Nesse sentido, 

não se pode olvidar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC 

está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e, 

via de regra, fica subordinada ao critério do Juiz, quando for verossímil a 

alegação, o que fora demonstrado no caso. Em atendimento a essa regra, 

a requerida apresentou documentação demonstrando a existência de 

contratação de serviços, mostrando-se legítima a cobrança. Com esses 

fundamentos, considero válidas as provas apresentadas pela requerida 

ao longo da instrução processual, que demonstram a regularidade da 

contratação. Em consequência, ante a ausência da prática de ato ilícito, 

resta inviabilizado pedido de danos morais, uma vez que para sua 

configuração a ocorrência de ilicitude é requisito essencial. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA NA 

INSTRUÇÃO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO 

REGULAR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

POSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

INVIABILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO 

FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a contratação do serviço de 

telefonia pela parte, não há que ser falar em prática de ato ilícito hábil a 

ensejar a desconstituição de dívida, ou a condenação em danos morais. 

Evidenciado o uso do processo para se abster de pagamento de dívida 

regular e recebimento indevido de indenização, torna-se imperiosa a 

condenação da parte a litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do 

CPC. Não sendo demonstrada a modificação da situação financeira da 

parte após deferimento da gratuidade da justiça, não há que se falar em 

revogação do benefício. (TJMT, Ap 95259/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇOS DENOMINADOS "112 - PLANO CONTA 

COMPLETA", "OI FIXO - FRANQUIA SEM LIMITES" E "OI... Ver íntegra da 

ementa FRANQ. 200MINN PARA OI MÓVEL". MATÉRIA DE FATO. CASO 

CONCRETO. CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. SERVIÇOS 

USUFRUÍDOS PELO CONSUMIDOR. DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO, SEM 

A QUAL HAVERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA GRATUITA. 

SERVIÇOS CONTRATADOS E USUFRUÍDOS - Não há como ser 

reconhecida ilegalidade ou abusividade na cobrança dos serviços 

devidamente usufruídos pelo cliente. Os serviços estão sendo prestados, 

sem prova cabal de que tenham sido contestados pelo cliente na seara 

administrativa. Considerando, portanto, que os serviços foram usufruídos, 

resta autorizada a cobrança dos valores decorrentes do contrato, pela 

operadora e, por conseguinte, devem ser julgados improcedentes os 

pedidos de declaração de inexigibilidade, repetição do indébito e de 

indenização por danos morais. Diante da improcedência dos pedidos, fica 

prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pela parte autora. 

Sucumbência redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA RÉ E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO 

INTERPOSTO PELO AUTOR. (TJRS, Apelação Cível Nº 70062726559, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana 

da Silva Ribeiro, Julgado em 18/03/2015) A conduta da autora, por certo 

agiu em total má-fé, utilizando o Judiciário para obter ilegal provimento para 

declarar inexistente débito que assumiu e realizou, induzindo, de forma 

escancarada e fraudulenta, a erro o juízo, devendo sua conduta ser 

severamente punida. E mais, observa-se que o art. 80 do CPC, prescreve 

as hipóteses aplicáveis para os casos de litigância de má fé, vejamos: Art. 

80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; [...] No caso 

dos autos, verifica-se que a autora se enquadra na hipótese prevista no 

inciso III do art. 80 do CPC, considerando que ingressou com ação para 

declarar a inexistência de dívida que fora contratada pela parte, e mais, 

buscou indenização indevida. Desse modo, observando o previsto no art. 

81 do CPC, aplico multa por litigância de má-fé correspondente a 2% sobre 

o valor da causa. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência 

de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Zenilde Izabel Norberto da Silva em 

desfavor de Banco BMG S/A. e condeno a parte autora por litigância de 

má fé correspondente a 2% sobre o valor da causa. Em decorrência, 

REVOGO a tutela ID 22919340, determinando que se expeça 

contramandado. Condeno a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor do requerido, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017030-32.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A 

representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Sustenta que garante aos seus segurados danos elétricos nos termos e 

limites da apólice de seguro contratada. Informa que a unidade 

consumidora dos segurados Agro Baggio Máquinas Agícolas, Delir Nadir, 

Comercio e Representações KE Soja Ltda, Leandro Mussi e Ronei 

Maggioni foram afetadas por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de 

distribuição administrada pela requerida, o que culminou na danificação de 

equipamentos eletrônicos, tendo efetuado, pagamento de indenização aos 

segurados no valor de R$ 45.913,90 (quarenta e cinco mil, novecentos e 

treze reais e noventa centavos). Ao final requer a procedência da ação e 

a condenação da requerida ao pagamento de R$ 45.913,90 (quarenta e 

cinco mil, novecentos e treze reais e noventa centavos), acrescidos de 

juros e correção monetária a partir do efetivo pagamento. Deu à causa o 

valor de R$ 45.913,90 (quarenta e cinco mil, novecentos e treze reais e 

noventa centavos). Na decisão inicial ID 17419621, foi designada 

audiência de conciliação, que ocorreu conforme termo ID 19753881, onde 

foi tentada a conciliação sem êxito. Citada a requerida ofertou a 

contestação conforme ID 19981539, alegando a falta de interesse de agir, 

ante a ausência de reclamação administrativa. Impugnação à contestação 

de 23166834. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros 

Gerais S/A representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, cuja pretensão é a condenação da concessionária ao 

pagamento do importe de R$ 45.913,90 (quarenta e cinco mil, novecentos 

e treze reais e noventa centavos), a título de ressarcimento de 

indenização paga ao segurado em decorrência de oscilações de energia 
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por descargas elétricas. O deslinde da lide não carece de dilação 

probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e economia 

processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide. Afasto a 

alegação de falta de interesse de agir, uma vez que é desnecessário o 

prévio esgotamento das vias administrativas para a constatação de 

interesse processual no ajuizamento de ação regressiva, ajuizada por 

seguradora por sub-rogação, visando ser ressarcida pelas indenizações 

pagas a seus segurados em razão de danos a eles acarretados por 

oscilações na rede de energia elétrica. Isto posto, passo a análise do 

mérito. Alega a requerente que formalizou contrato de seguro com Agro 

Baggio Máquinas Agícolas, Delir Nadir, Comercio e Representações KE 

Soja Ltda, Leandro Mussi e Ronei Maggioni, e houve oscilações de energia 

na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação em 

vários equipamentos eletrônicos. Com efeito, restou comprovado nos 

autos a má-prestação de serviços pela concessionária requerida, 

mormente porque houve dano nos aparelhos, decorrente das oscilações 

de energia elétrica, conforme se vê da prova documental acostada à 

inicial, regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos. A 

seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir 

para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do 

pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos 

daquele. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as 

concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto 

subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. A concessionária sustenta, contudo, que não há 

nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro 

ocorrido, alegando ocorrência de força maior. No entanto, a 

concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se 

em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º 

da CF. Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de 

demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente 

prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a 

concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao 

segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede 

elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos 

demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - 

recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de 

serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de 

descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, 

danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O 

direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos 

direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, 

encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. 

DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. 

PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida 

não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou 

defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a 

responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na 

hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação nº 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A representada por 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 45.913,90 (quarenta e cinco mil, 

novecentos e treze reais e noventa centavos), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida 

ao pagamento de 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013609-34.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Cicero Lira da Silva em face de Bradesco Auto/Re Companhia De 

Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 27/05/2015, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 6765293) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 6765244. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 9554874), suscitou o 

requerido em sede de preliminar a alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação e da inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, 

ante a satisfação na esfera administrativa, da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro. Conforme consta no (ID 

– 9616467) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação às fls. (ID – 11442274), reiterando os termos da 

inicial. As partes manifestaram (ID – 16277172 e 16431639) pela validação 

do laudo realizado na audiência de conciliação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por José Cicero Lira 

da Silva em face de Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de preliminar a alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação e da inépcia da inicial pela falta 

de interesse de agir, ante a satisfação na esfera administrativa, da juntada 

de comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro 

Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 
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disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de carência da ação sob o argumento de 

ausência de interesse processual porque já houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação eis que mesmo requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Judiciário, garantia Constitucional, uma vez que se busca 

receber a diferença do valor pago pela requerida. Dessa forma 

comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento 

do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais). A autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) em pé 

esquerdo, e média (50%) em estrutura neurológica”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/05/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura neurológica, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em pé, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em pé esquerdo em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento) e, médio em estrutura neurológica, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), equivalente a 

R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 

100% (cem por cento), equivalente a R$ 6750,00 (seis mil e setecentos e 

cinquenta reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74, receberá R$ 8.437,50 (oito mil e quatrocentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos). Considerando que a parte 

requerente já recebeu administrativamente o valor R$ 3375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais), conforme ID – 16431639), resta um 

saldo a receber equivalente a R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por José Cicero Lira da Silva em face de 

Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em pé esquerdo e estrutura neurológica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (27/05/2015) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 
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requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003964-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia em desfavor de Banco do Brasil S/A Sustenta que foi 

contratada para prestar serviços advocatícios para o requerido. Informa 

que sempre prestou serviços na forma da contratada, sempre pautando 

por um bom serviço, porém, sem qualquer motivo a parte ré notificou a 

autora da rescisão do contrato. Aduz que com a rescisão do contrato a 

requerida retirou da contratada a viabilização da implementação das 

condições previstas no contrato imposto pelo réu. Desta forma, requer a 

condenação atualizada pela correção monetária desde a notificação da 

rescisão contratual e juros de mora ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Deu a causa o valor de R $ 10.000,00 (dez mil reais). 

Decisão inicial conforme ID 11533565. Audiência de conciliação conforme 

termo ID 12723529, sem êxito. Citada, a requerida apresentou contestação 

conforme ID 13044249, suscitando em sede de preliminar a inépcia da 

inicial e a carência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, conforme ID 15224742. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios proposta por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia em desfavor de Banco do 

Brasil S/A. Passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que os elementos que 

se encontram nos autos são suficientes para o deslinde da questão não 

se fazendo necessária a produção de provas em audiência. Quanto a 

preliminar de inépcia, verifica-se que a parte autora sustenta que firmou 

contrato com o requerido, que foi rescindindo unilateralmente, juntando 

documentação que se monstra suficiente para dar início a demonstração 

do seu direito. A petição inicial válida é um requisito processual de 

validade. Neste sentido a lição de Fredie Didier Jr.: A inépcia, por exemplo, 

pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas 

não implicará indeferimento da petição, e, sim, extinção do processo sem 

análise do mérito. (...) As matérias que dão azo ao indeferimento da 

petição inicial são todas questões que não se submetem à preclusão, 

podendo ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Com 

exceção da prescrição, todas são questões de ordem pública. (In Curso 

de Direito Processual Civil,7ª ed., V.I, pág. 376) No caso dos autos, 

inexiste qualquer dos requisitos previsto do paragrafo único do artigo 295 

do CPC desse modo, não há de se falar em inépcia da inicial. Assim 

REJEITO a preliminar. A aferição efetiva e real das chamadas condições 

da ação implica forçosamente o exame de pontos que se encontram no 

âmbito da relação de direito material posta à apreciação do juiz e, por via 

de consequência, julgamento do mérito. Num juízo preliminar, constata-se 

que a parte autora teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizado 

por prejuízos que entende que sofreu, imputando aos requeridos fatos 

que entende como ilegais, havendo uma relação contratual que autoriza o 

seu chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo. Tal teoria 

impõe ao julgador que analise a questão preliminar suscitada in status 

assertionis, isto é, em abstrato, com supedâneo apenas nas alegações 

expostas pela parte autora na peça angular, sem adentrar, portanto, na 

questão probatória coligida aos autos. Nesse sentido, trago a lume os 

ensinamentos do doutrinador Alexandre Freitas Câmara: Parece-me que a 

razão está com a teoria da asserção. As “condições da ação” são 

requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, 

qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, 

deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as 

assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se 

ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a 

demonstração das “condições da ação” significaria, em termos práticos, 

afirmar que só tem ação quem tenha o direito material. [...]. Parece-me, 

assim, que apenas a teoria da asserção se revela adequada quando se 

defende uma concepção abstrata do poder de ação [...]. As “condições da 

ação”, portanto, deverão ser verificadas pelo juiz in statu assertionis, à luz 

das alegações feitas pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como 

verdadeiras a fim de se perquirir a presenção ou ausência dos requisitos 

do provimento final[1]. (Grifei). No mesmo fanal, os ensinamentos de 

Humberto Theodoro Júnior: É lícito afirmar, em face da própria natureza 

das preliminares processuais, que a questão só permanece no terreno 

das condições da ação quando é discutida abstratamente, ou seja, 

apenas mediante o cotejo entre o pedido e a lei, genericamente[2]. Quanto 

à aplicação da teoria em questão, colaciono os seguintes julgados do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO 

QUE SE BASEOU NOS ELEMENTOS FÁTICOS DO PROCESSO PARA 

NEGAR O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 1. Recurso especial em que se discute 

legitimidade ativa de pescadores em ação de indenização por danos 

decorrentes de construção de hidrelétrica. 2. Hipótese em que o Tribunal, 

em sede de agravo de instrumento, rejeitou a alegação de ilegitimidade ad 

causam em razão de a matéria estar pendente de dilação probatória na 

origem. 3. É pacífico o entendimento de que as condições da ação, aí 

incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na 

teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição 

inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 1.361.785/AL, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no 

AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta 

Turma, DJe 01/06/2015. 4. Não possível à parte recorrente tentar provar, 

na instância especial, a ausência de legitimidade ativa das partes 

recorridas, ante o óbice da súmula n. 7 desta Corte Superior. Agravo 

regimental improvido. (AgRg no AREsp 669.449/RO, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 

25/06/2015) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. 

SINDICATO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE 

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO DE TODOS OS 

SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. [...] 5. Tem prevalecido na jurisprudência 

do STJ o entendimento de que a aferição das condições da ação deve 

ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do demandante 

(Teoria da Asserção). Nesse sentido: AgRg no AREsp 205.533/SP, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 8/10/2012; AgRg 

no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

5/3/2012; REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, DJe 18/9/2012. [...] (REsp 1395875/PE, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 07/03/2014). 

(grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO QUE, 

POR MAIORIA, ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

CABIMENTO. 1. Cabem embargos infringentes contra acórdão que, por 

maioria, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e reforma sentença para 

extinguir a ação com fulcro no art. 267, VI, do CPC. 2. Em respeito ao 

devido processo legal, o art. 530 deve ser interpretado harmoniosa e 

sistematicamente com o restante do CPC, admitindo-se embargos 

infringentes contra decisão que, a despeito de ser formalmente 

processual, implicar análise de mérito. 3. De acordo com a teoria da 

asserção se, na análise das condições da ação, o Juiz realizar cognição 

profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os 

meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da 

controvérsia. 4. A natureza da sentença, se processual ou de mérito, é 

definida por seu conteúdo e não pela mera qualificação ou nomen juris 

atribuído ao julgado, seja na fundamentação ou na parte dispositiva. 

Entendida como de mérito a decisão proferida, indiscutível o cabimento dos 

embargos infringentes. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 

1157383/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/08/2012, DJe 17/08/2012). (Grifei). Diante de tal panorama, o que 

importa para a verificação das condições da ação, in casu, é a 

legitimidade das partes, o pedido e a causa de pedir, sendo que as 

afirmações declinadas na peça angular, e não a correspondência entre 
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estas e os elementos de prova constantes do almanaque processual, 

deve ser analisado no exame do meritum causae, objetivo principal do 

processo. Isto posto, REJEITO as preliminares e passo a análise do mérito. 

Pois bem, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, 

conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 

11359988) e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que 

pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (11359995). A 

cláusula sétima do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios 

estabelece: “CLÁUSULA SETIMA – O CONTRATADO, excetuados os caos 

expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos 

honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de 

sucumbência – observado o disposto na cláusula primeira e seus 

parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não 

podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título, seja este 

autor ou réu na demanda.” Contudo, a remuneração prevista se refere ao 

período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção 

sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em 

processos ainda em trâmite, como é o caso. Não há que se falar que a 

parte autora é carecedora de ação, pois a advogada contratada que teve 

rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado possui interesse legítimo 

em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a 

rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo 

estabelecido entre as partes. Para o Superior Tribunal de Justiça o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do 

término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários 

pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim 

não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco. 

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de 

serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da 

Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização 

do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem 

econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado remuneração mediante o recebimento de honorários de 

sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, permite à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. A propósito: “Honorários 

de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de 

serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários 

pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da 

Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao 

recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o 

contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o 

fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, 

cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços 

prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - 

REsp: 782873 ES 2005/0154491-0, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 06/04/2006, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJ 12/06/2006 p. 482) “RECURSO ESPECIAL 

Nº 886.504 - MG (2006/0195498-9) RELATOR : MINISTRO PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO RECORRENTE : DERLY FERREIRA ANGELO E 

OUTRO ADVOGADOS : DERLY FERREIRA ÂNGELO (EM CAUSA PRÓPRIA) 

E OUTROS ANGELO AURELIO GONCALVES PARIZ E OUTRO (S) 

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S/A ADVOGADOS : ANDRÉ DOS 

SANTOS RODRIGUES E OUTRO (S) ANGELO AURELIO GONCALVES 

PARIZ E OUTRO (S) RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO 

DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO 

ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte 

e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários 

de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 

antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio 

da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta 

Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes. 4. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.(...)” (STJ, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO) (grifo nosso) O entendimento do Tribunal de Justiça do 

nosso Estado também é nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONEXÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO VERIFICADAS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA 

SUCUMBÊNCIA - ROMPIMENTO UNILATERAL E INJUSTIFCADO DO 

CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO 

ADEQUADA DO VALORDOS HONORÁRIOS - JUROS DE MORA A PARTIR 

DA CITAÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO - APELAÇÃO DESPROVIDA - 

SENTENÇA MANTIDA. Não há previsão legal para que a ação na qual o 

autor atuou como advogado e a de arbitramento de honorários tramitem no 

mesmo juízo, o que afasta a conexão postulada. Rescindido o contrato de 

forma unilateral e imotivada e sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe. Os juros de mora incidem sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados e ocorrem a partir da citação da ação de 

arbitramento. (Ap 121672/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 

22/12/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS – REMESSA PARA OUTRA COMARCA – PRELIMINAR 

REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REMUNERAÇÃO 

EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – ROMPIMENTO DO CONTRATO – 

DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –V ALOR ESTIPULADO 

ADEQUADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não existindo previsão legal, 

tampouco demonstrado algum prejuízo, a ação de arbitramento de 

honorários não tem necessariamente que tramitar no mesmo juízo que deu 

origem ao contrato. É permitida a contratação de profissional da área 

jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. 

Rescindido o contrato de forma unilateral e imotivada e sem que nele 

esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba 

honorária em juízo se impõe. Observado o disposto no art. 20, § 4º,do 

CPC, mantém-se os honorários conforme fixados.” (TJMT- ap, 91711/2014. 

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, data de 

julgamento 12/11/2014. Data da publicação no DJE 17/11/2014). Ademais, 

a advogada não pode ficar vinculada ao resultado das ações em que 

tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da 

rescisão do contrato e revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do 

Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, 

também dispõe: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura 

aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos 

fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) §2º. Na falta 

de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 

da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela 

organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. O artigo 14 do Código de 

Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que “A revogação do 

mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das 

verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado 

de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado”. Os honorários que se pretende o arbitramento 

são referentes à atuação da parte autora na ação de execução nº 

4904-82.2008.811.0040, código 47972, em tramitação pela 1ª Vara Cível 

da Comarca de Sorriso/MT, proposta contra Ovídio Iop, em que o valor da 

dívida atualizada é de R$ 900.238,47 (novecentos mil, duzentos e trinta e 

oito reais e quarenta e sete centavos), não sendo possível o arbitramento 

em porcentagem sobre o valor da dívida, como pretende a parte autora, 

vez que o que se deve observar e remunerar é o trabalho desenvolvido 

pela parte autora. Conforme os documentos trazidos aos autos, a 

requerente elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular 

prosseguimento da ação de execução e embargos à execução, e agravo 

de instrumento. A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços 

para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição 

bancária, devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, 

o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução 

dos interesses do cliente e o tempo despendido. Assim, com observância 

ao artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 12.000,00 (Doze mil reais). O valor fixado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da notificação 

da rescisão contratual (8.3.2013) e de juros de mora de 1% (um por 

cento), ao mês, a partir da citação. Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios proposta por Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia em desfavor de Banco do 

Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze 

mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir de 8.3.2013 
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e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Em 

razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com 

fundamento no artigo 85 do CPC c/c artigo 86, parágrafo único, condeno a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

Transitado em julgado, intime-se a parte vencedora para manifestar 

interesse no cumprimento da sentença. Não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito [1] CÂMARA, 

Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. vol. 1. 25. ed., São 

Paulo: Atlas, 2014, p. 155/156. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso 

de Processo Civil. vol. 1. 55 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 84.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011648-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 101164-58.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Dano 

Morais ajuizada por Sandra Regina da Silva Pereira em desfavor de Banco 

do Brasil S/A. Sustenta a parte autora estaria recebendo em sua 

residência, cobranças efetuadas pela parte requerida, sofrendo ameaças 

de bloqueio do cartão “ourocard”, porém, nada deve ao banco requerido, 

bem como que não possui qualquer cartão com “ourocard”, assim, a 

cobrança é indevida. Acrescenta que sofre ameaças que seu nome pode 

ser inscrito no cadastro de proteção ao crédito, em razão de débito 

contraído de forma fraudulenta, uma vez que a autora não realizou 

qualquer negócio jurídico que originasse a cobrança. Requer o julgamento 

procedente da ação a fim de que seja declarada a inexistência de debito 

da Reclamante junto ao Banco, por qualquer cobrança quanto ao cartão 

Ourocard e ainda, condenação a titulo de danos morais, em quantia igual 

R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). Deu à causa o valor de R$ 15.000,00 

(Quinze mil reais). Pela decisão ID 13967401, foi indeferido o pedido de 

tutela de urgência. Citado, o requerido apresentou contestação conforme 

ID 14840901, impugnando a Justiça Gratuita concedida, pugnando, no 

mérito, pelo julgamento improcedente do pedido. Audiência de conciliação 

realizada conforme termo ID 1486277, sem êxito. Impugnação conforme ID 

16470257. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Dano 

Morais ajuizada por Sandra Regina da Silva Pereira em desfavor de Banco 

do Brasil S/A. Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, 

considerando que inexiste a necessidade de produção de outras provas, 

passo ao julgamento antecipado do mérito. No que tange a impugnação à 

Justiça Gratuita, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, 

aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. De acordo com a 

referida lei, para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária 

basta afirmar na própria petição inicial, de que não está em condições de 

pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, 

transferindo para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência 

de recurso do requerente. No caso dos autos, o requerido não logrou 

êxito em rebater os documentos constantes nos autos, se restringindo em 

afirmar que haveria indícios da capacidade financeira do autor ao 

pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer prova, o que não 

demonstra a capacidade financeira do mesmo. Por estes fundamentos, 

REJEITO a impugnação. Passo ao julgamento do mérito. A autora informa 

que recebeu uma correspondência da requerida informando de atrasos no 

pagamento da fatura Ourocard, e que a mesma seria negativada devido a 

esse atraso. Diante do fatos busca a declaração da inexistência do débito 

e a condenação por danos morais em decorrência da cobrança por uma 

divida inexistente. O requerido não trouxe aos autos qualquer 

comprovante que legitimasse a cobrança enviada, de forma que, nos 

termos do art. 373, inciso II, do CPC, e ainda, a inversão do ônus da prova 

concedida ao presente caso, por se tratar de relação de consumo, 

competiria a ele a comprovação da legalidade da cobrança, o que não 

ocorreu. Assim sendo, a dívida referente a atraso no pagamento do cartão 

de crédito Ourocard mostra-se ilícita. Conquanto evidenciada a falha do 

serviço, constata-se que a mera cobrança de valores indevidos, da forma 

como levada a efeito pela requerida, não implicou em ofensa à dignidade 

pessoal da parte autora. Segundo Sérgio Cavalieri Filho o "dano moral, à 

luz da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à dignidade 

humana" e explica: "(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, 

dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in 

Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 

93). Assim sendo, constitui dano moral o prejuízo decorrente de dor que 

provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, que 

se diferencia, porém, de meros aborrecimentos aos quais todas as 

pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida 

em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de 

ressarcimento. Compulsando-se os autos, vê-se que, de fato, houve falha 

nos serviços prestados pela requerida, que realizou cobrança indevida, 

enviando à residência da autora carta de cobrança por um serviço que 

não contratou. Ocorre que não vejo como tal falha possa ter ocasionado à 

autora os alegados danos morais. É que não houve cobrança excessiva 

ou vexatória por parte da requerida, ou mesmo a inscrição do nome do 

autor em cadastros restritivos de crédito, de modo a causar no íntimo 

desta "perturbações em suas relações psíquicas". Inexiste, no caso dos 

autos, qualquer prova dos prejuízos efetivamente sofridos pelo autor. 

Conclui-se, pois, que a cobrança indevida de valores, sem que tenha 

havido restrição do nome da parte autora ou mesmo qualquer cobrança 

vexatória, configura mero aborrecimento, pelo que inexistente o dever de 

indenizar. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LANÇAMENTO DE DÉBITO 

EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - SIMPLES ABORRECIMENTOS E 

MERA COBRANÇA - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. - O mero lançamento de débito no cartão de 

crédito do autor, oriundo de uma compra cancelada de pequeno valor, e 

que não ensejou em negativação ou protesto do nome do autor, não 

enseja dano moral, ainda mais se se considerar que houve o estorno dos 

valores cobrados indevidamente. - A simples cobrança de dívida não é 

suficiente para infligir à parte, angústia ou sofrimento capaz de justificar a 

indenização por danos morais. - Meros aborrecimentos não ensejam dano 

moral indenizável. - Recurso conhecido e não provido". (Apelação Cível 

1.0002.11.001603-3/001, Relator (a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2013, publicação da sumula em 

25/06/2013). Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de 

Declaração de Inexistência de Débito c/c Dano Morais ajuizada por Sandra 

Regina da Silva Pereira em desfavor de Banco do Brasil S/A. apenas para 

o efeito declarar a inexistência dos débitos relativos cobrança objeto da 

presente ação, e, por consequência, determinar o seu cancelamento. 

Havendo sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, devendo cada parte arcar com o 

pagamento de seu patrono. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e necessárias anotações. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018379-36.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta 

por Eudo Iran de Oliveira e Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 23/04/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13865414) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 13865181. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15627137) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 15518338), alega à 

requerida, a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir ante ausência do pedido do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

16615353), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada nada se 

manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT , proposta por Eudo Iran de Oliveira e Silva em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir ante ausência do pedido 

do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de carência 

da ação sob o argumento de ausência de interesse processual porque 

estão juntados ao ID. 13865414. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que o periciado apresenta “Invalidez Permanente definida como 

média (50%) em ombro”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 
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VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em ombro em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, proposta por Eudo Iran de Oliveira e Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em Ombro, corrigido monetariamente data 

do sinistro (23/04/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016848-12.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alonso Izidoro Marques em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 02/02/2018, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 13692901) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 13692896. Pela decisão inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 15408151), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Conforme (ID – 15102824) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 16501022), 

reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte autora acerca do 

laudo pericial ao ID - 16276401 A parte requerida embora intimada não sem 

manifestou acerca do laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Alonso Izidoro Marques em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeito a preliminar de carência da ação sob o argumento de 

ausência de interesse processual, pois está juntado ao ID. 13692905. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em tornozelo esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 
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jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/02/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em tornozelo, como se deu em questão, o percentual 

incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em tornozelo esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Alonso Izidoro Marques em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(02/02/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020599-75.2016.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Clayton Lucio Inacio de Melo em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/05/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 4141282), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.4141245. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 5846156) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 9227879), alega à requerida, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 6681972), reiterando os termos da exordial, 

bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Manifestação da parte 

requerida acerca do laudo pericial (ID – 12843658). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Clayton Lucio 

Inacio de Melo em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da lide. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 
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causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e 

Histórico Clínico , comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/05/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Clayton Lucio Inacio de Melo em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(07/05/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Ainda, 

determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da petição e 

documentos (ID - 6681923). Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016709-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016709-94.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jessica da Silva em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 06/08/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID –7622511), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao 

ID.7622182. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, 

designada a audiência de conciliação e determinada a citação e intimação 

da parte requerida. Conforme (ID – 10109960) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 10216015), alega à requerida, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e 

sucumbência autoral, da juntada de comprovante de residência em nome 

do autor para fixação do foro. A parte autora impugnou a contestação (ID 

– 10353617), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo. Manifestação da parte requerida acerca do laudo 

pericial (ID – 17864201). Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Jessica da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência de requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e 

sucumbência autoral, da juntada de comprovante de residência em nome 

do autor para fixação do foro. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, pois está juntado 

ao ID. 7622533. Acerca da ausência de comprovante de residência em 

nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido 

documento não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja 

vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação 

não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura 

na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em 

sendo a requerida residente nesta comarca não há que se falar em 

ausência do pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim 

ser a presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente residual (10%) em membro inferior direito e leve 

(25%) em joelho esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 
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questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável, e em joelho, como se deu em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em membro inferior 

direito, em um grau de 10% (dez por cento), e leve em joelho esquerdo em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 945,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), 

equivalente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.788,75 (um mil e setecentos e 

oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Jessica da Silva em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 1.788,75 (um mil e 

setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro 

inferior direito, joelho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(06/08/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001006-26.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jean Carlos Paes Pereira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 05/11/2016, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 4617305) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID. 4617305. Pelo despacho inicial foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 8009020), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade 

e sucumbência autoral, da juntada de comprovante de residência em nome 

do autor para fixação do foro. Conforme (ID – 7834135) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 14639844), 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial ao ID - 

16731096. Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial ao ID 

- 17100383. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Jean Carlos Paes Pereira em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e 

sucumbência autoral, da juntada de comprovante de residência em nome 

do autor para fixação do foro. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 
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demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeito a preliminar da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, pois está juntado ao ID. 4617305. Acerca da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de 

Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente 

média (50%) em punho esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/11/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em punho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Jean Carlos Paes Pereira em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

punho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (05/11/2016) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003748-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEUDSON DE SOUSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003748-24.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ozeudson de Souza Dias em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 17/10/2016, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 4832098), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.4832098. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 
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justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 8356273) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 9227879), alega à requerida, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 15194575), 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial (ID – 

17052792). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Ozeudson de Souza Dias em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, pois está juntado ao ID. 4832098. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em mão direita”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em mão direita, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 4725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 
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ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Ozeudson de Souza Dias em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em mão direita, corrigido 

monetariamente data do sinistro (17/10/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036529-65.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta 

por Francielly Estevam de Paula em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/01/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 16097653) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 16097421. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18225212) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18193584), alega à 

requerida, a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir ante ausência do pedido do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

18274590), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. A parte requerida manifestou (ID. 18600527) 

com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT , proposta por Francielly Estevam de Paula em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir ante ausência do pedido 

do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de carência 

da ação sob o argumento de ausência de interesse processual porque 

estão juntados ao ID. 16097953. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que o periciado apresenta “Invalidez Permanente definida como 

média (50%) em ombro direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 
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11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/01/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em ombro direito em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, proposta por Francielly Estevam de Paula em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em Ombro Direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (08/01/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015080-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Simone Maria de Santana Coronel em face de Porto Seguros Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/04/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 13462797) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexo 

ao ID – 13462780. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 

15075022) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 11328224) alega à requerida a preliminar da alteração 

do polo passivo da ação, da inépcia da inicial ante os fatos narrados não 

decorrer conclusão lógica, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

principio da causalidade e sucumbência autoral, da juntada de 

comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro. A 

parte autora apresentou impugnação reiterando os termos da inicial, bem 

como manifestou favorável ao laudo ID. 16467486. A parte requerida 

embora intimada não manifestou com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Simone 

Maria de Santana Coronel em face de Porto Seguros Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido alegou preliminar da alteração do polo 

passivo da ação, da inépcia da inicial ante os fatos narrados não decorrer 

conclusão lógica, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da 

causalidade e sucumbência autoral, da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 
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Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. A parte autora 

suscita preliminar de inépcia da inicial, afirmando que da narração dos 

fatos não decorre conclusão lógica, como determina o artigo 295, inciso I e 

§ único, inciso II, do CPC, mormente quanto à data do acidente, que deu 

ensejo a esta ação. Os fatos que deram ensejo à propositura da ação 

foram detalhadamente expostos pelo autor, e há, sim, conclusão lógica 

decorrente da narração postulatória, o que possibilitou, inclusive o 

exercício da defesa pela requerente, havendo tão somente erro material 

quando a indicação da data do acidente, cujos detalhes pode ser 

observados no B.O. juntado aos autos. Assim, narrado o evento gerador 

da pretensão (acidente de trânsito) e formulado o pedido indenizatório com 

base na exposição plena e compreensível dos fatos, ensejando a defesa 

adequada do réu, então não há razão para se reconhecer inépcia da 

inicial, porque a procedência ou improcedência do pedido é questão de 

prova. REJEITO, pois, a preliminar de inépcia da inicial. REJEITO a preliminar 

de ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, pois está 

untado no ID. 13462797. Acerca da ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o 

referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação de 

foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério 

de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a 

propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da 

requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que se 

falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, 

por fim ser a presente demanda via inadequada para se discutir a 

competência. Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que “o 

periciado apresenta invalidez permanente como residual (10%) em “pé” 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual no “pé” direito, em um 

grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que preceitua o 

inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT movida por Simone Maria de Santana Coronel em face 

de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro (08/04/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1036341-72.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Volnei Antoninho dos Reis em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 06/08/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 16077369), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.16077359. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18230062) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18801198), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência da 

negativao do requerimento administrativo. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 19534379), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada, 

não manifestou com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Volnei Antoninho dos Reis em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência da 

negativa do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração 

do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido 

a esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte 

legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do 

grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

pois foi juntado ao Id. 16077374. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico , comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo e médio (50%) em 

pé direito” Cumpre esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP- Exceção de 

impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 
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invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo e membro inferior 

esquerdo, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será 

de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável, e em pé direito, 

como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 50 % 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo e membro inferior esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por 

cento) e médio em pé direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento). 

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá 

a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem 

por cento), equivalente a R$ 6750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 50% 

(vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 

1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando o valor de R$ 10.125,00 (dez mil e 

cento e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Volnei Antoninho dos Reis em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior esquerdo, membro inferior esquerdo e em pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (06/08/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006745-77.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wellington Carlos Valentim em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/11/2016, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 5060084) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 5060012. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Conforme consta no (ID – 9155148) foi 

realizada a tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID. 9176626), 

suscitou o requerido em sede de preliminar a alteração do polo passivo da 

ação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML. A parte 

autora impugnou a contestação às fls. (ID – 11391191), reiterando os 

termos da inicial. As partes manifestaram (ID – 11391233 e 17712052) 

pela validação do laudo realizado na audiência de conciliação. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Wellington 

Carlos Valentim em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de preliminar a 

alteração do polo passivo da ação, de carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

ausência do laudo do IML. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 
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entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de carência 

da ação sob o argumento de ausência de interesse processual, pois está 

juntado ao id. 5060044. IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do 

IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em 

momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio ou a 

requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, a fim 

de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo 

a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) em pé 

esquerdo, e média (50%) em ombro direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/11/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável, e em pé, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em pé esquerdo em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento) e, médio em ombro direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), equivalente a R$ 

1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

e 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e 

cinco por cento), equivalente a R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II 

do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, receberá R$ 3375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais ). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por Wellington Carlos Valentim em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 3375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em pé esquerdo e ombro direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (07/11/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033026-36.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rodrigo Nakasawa de Souza em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 27/02/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 15417406), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.15417401. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 
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citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18230062) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17813497), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

19477453), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada não 

manifestou com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Rodrigo Nakasawa de Souza em face 

de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, pois foi juntado ao 

Id. 15417410. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior esquerdo e leve (25%) em punho direito” Cumpre esclarecer, que 

as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, 

conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o 

presente caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de 

suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente 

julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/02/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável e em punho direito, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 25 % (vinte e cinco 

por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento) e intenso em punho 

direito, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 
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reais), 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 

25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando o valor de R$ 7.256,25 (sete mil e duzentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Rodrigo Nakasawa de Souza em face 

de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 7.256,25 (sete mil e duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo e punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(27/02/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015501-41.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ordelino José De Carvalho em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/06/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 13512483), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.13512462. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15069335) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 9227879), alega à requerida, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ausência do laudo o IML. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 16055422), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. Manifestação da parte requerida 

acerca do laudo pericial (ID – 15456799). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ordelino José De Carvalho em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência do laudo o IML. Rejeito a 

preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação 

pois foi juntado ao Id. 13512483. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico , comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro superior esquerdo.” Cumpre esclarecer, que as hipóteses de 

impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP- Exceção de impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– 

julgado em 29/11/2017). A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 
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Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Ordelino José De Carvalho em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(08/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002627-87.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Weverton de Assis Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 11/07/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 17478642) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17478270. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19678060), foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 19476374), alega a 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo. Impugnação à 

contestação conforme id 20098907, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Weverton de Assis Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 
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julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas a preliminar, passo a 

análise do mérito. Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitado, requerendo indenização no 

valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que “o periciado apresenta incapacidade permanente 

média (50%) no joelho esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de 

impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no joelho esquerdo, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Weverton de Assis Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente do joelho esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (11/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025038-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER DE ARRUDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))
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Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025038-95.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Roger de Arruda e Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 19/05/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 9433082) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 9432945. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11148998) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11092520), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo prévio, inépcia da inicial pela ausência de 

lógica na narrativa dos fatos, comprovante de endereço em nome de 

terceiro. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 11790953, 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Roger de Arruda e Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo, ausência de requerimento administrativo prévio, inépcia 

da inicial pela ausência de lógica na narrativa dos fatos, comprovante de 

endereço em nome de terceiro. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Com relação a preliminar 

de inépcia da inicial, vale registrar que na forma determinada pelo art. 330, 

§ 1º do Código de Processo Civil, ocorre quando lhe faltar o pedido ou 

causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; o pedido for juridicamente impossível ou contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Nelson Nery Júnior, sobre o tema, doutrina que: "II: 

15. Conclusão ilógica. Outra causa de inépcia é a falta de conclusão 

lógica, comparada com a narração. A petição inicial é um silogismo 

composto da premissa maior, premissa menor e da conclusão. Narrando o 

autor uma situação e concluindo de forma ilógica relativamente à narração, 

tem-se a inépcia da petição inicial, pois a conclusão deve decorrer 

logicamente da premissa menor subsumida à maior. Não se pode narrar, 

por exemplo, um fato que nulificaria o contrato e pedir-se o cumprimento 

do contrato". (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 

9ª ed. São Paulo: Ed. RT, 2006. p. 489.) No caso dos autos, verifica-se 

que os fatos narrados na inicial decorrem de conclusão lógica, sendo o 

pedido claro e determinado, instruído com documentos suficientes para 

comprovar o direito pleiteado, motivo pelo qual, não há que se falar em 

inépcia da inicial. Diante disso, REJEITO a preliminar suscitada. Rejeitadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em 

síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 
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mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Roger de Arruda e Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (19/05/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015417-06.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015417-06.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Paulo Henrique Viana Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/02/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19407055) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19406735. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 24332638) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24108544), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a necessidade de 

adequação do valor da causa, a ausência de requerimento administrativo 

prévio. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 24602044, 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Paulo Henrique Viana Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, a 

ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 
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estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Paulo Henrique Viana Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (08/02/2019) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012158-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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(TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012158-03.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Renato Ribeiro Soares em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 25/12/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18910819) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 18910184. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 23004396) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 22576434), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a necessidade de 

adequação do valor da causa, a ausência de requerimento administrativo 

prévio. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 23217677, 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Renato Ribeiro Soares em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 
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INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Renato Ribeiro Soares em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (25/12/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008385-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008385-47.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eder Soares de Lima em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 09/12/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18326727) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 18326430. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 22099336) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19419546), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 22402859, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eder Soares de Lima em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e a ausência 

de requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 
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de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente intensa (75%) no 3º dedo da mão esquerda”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 3º dedo da mão esquerda, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no 3º dedo da mão esquerda, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 10% (dez por cento), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Eder Soares de Lima em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

3º dedo da mão esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro 

(09/12/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031994-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO CRISTIAN RUFINO DE LIMA OAB - 593.650.562-68 

(REPRESENTANTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031994-59.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Patrick 

Alves de Lima representada por Magno Cristian Rufino de Lima em 

desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Sustenta a parte autora 

que adquiriu passagens aéreas do Requerido para si e sua família, de 

Recife-PE (REC) para Cuiabá-MT (CGB) (Voo AD 5543) sendo o embarque 

marcado para o dia 13 de Julho de 2019 às 09h00min e chegada ao 

destino final às 11h40min Ocorre que, devido a cancelamento do voo, foi 

remanejado para embarque no dia seguinte, dia 14/07/2019, com 

embarque de Recife-Pe (REC) às 16h55min para conexão em 

Campinas-SP (VCP) (Voo AD 5203), e chegada ao destino final em 

Cuiabá-MT às 00h45min (Voo AD 5059). No ato da compra da passagem, 

o Autor comprou voo direto de Recife-PE para Cuiabá-MT, tendo sido 

modificado por um com oito horas entre as escalas. Pugna pelo julgamento 

procedente do pedido a fim de que seja a requerida condenada ao 

pagamento de danos morais no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Decisão inicial conforme ID 22137091. Audiência de conciliação conforme 

termo ID 26237019, sem êxito. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 26395087. Impugnação conforme ID 27302985. O autor 

pugnou, conforme ID 27303741, pelo julgamento antecipado da lide. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Patrick Alves de Lima 

representada por Magno Cristian Rufino de Lima em desfavor de Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras S/A Nos termos do art. 355 do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, visto que as 

partes não manifestaram interesse na produção de outras provas, senão 
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as já constantes nos autos. Primeiramente, não há que se falar em 

conexão entre as ações que correm no juizado e na justiça comum, 

mormente por se tratar de menores de idade e quando se busca 

indenização por danos morais, que são apurados individualmente, sendo 

facultada as partes a propositura de ação individual ou coletiva, não 

havendo obrigatoriedade no ajuizamento conjunto. Assim sendo, REJEITO 

a preliminar suscitada. Quanto ao mérito, os documentos acostados aos 

autos comprovam que a parte autora adquiriu a passagem do requerido, 

conforme narrado na inicial, comprovando documentalmente a passagem 

adquirida de Cuiabá/Recife/Cuiabá. Comprova, ainda que o trecho de volta 

contratado compreendia a saída de Cuiabá em 06/07/2019, com saída as 

09:10 horas e chegada as 13:40 em Recife, saindo de Recife em 

13/07/2019, as 09:00 horas e chegada em Cuiabá as 11:40 horas. Devido 

a atraso e cancelamento de voos pela requerida, “em razão de 

manutenção da aeronave que operaria o trecho” o voo de ida para Recife 

foi modificado para as 16:15 horas com retorno às 20:45 horas. De início, 

ressalto que o art. 373, incisos I e II, do CPC dispõe que cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu compete apresentar 

provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito invocado. Nesse viés, cabia ao autor demonstrar a existência do 

ato ou fato por ele descrito na inicial, como ensejador do seu direito. Sobre 

o tema é a lição do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: “Como, nas 

demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao 

consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o 

consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a 

regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de 

indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) 

Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos 

e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do 

consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade 

civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma 

de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” 

(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do 

Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010) A responsabilidade 

civil pressupõe a existência de três requisitos básicos: a culpa, o nexo 

causal e o dano. A autora contratou os serviços da requerida e na sua 

inicial informa que: “A Promovente contratou os serviços da empresa 

Promovida, qual seja o transporte aéreo de Recife-PE (REC) para 

Cuiabá-MT (CGB) (Voo AD 5543). O embarque foi marcado para o dia 13 

de Julho de 2019 às 09h00min e chegada ao destino final às 11h40min, 

conforme documento anexo (Doc. 02). Contudo, houve um problema no 

itinerário adquirido e os prepostos remanejaram a Promovente para o dia 

seguinte (14/07/2019), sendo com embarque de Recife-Pe (REC) às 

16h55min para conexão em Campinas-SP (VCP) (Voo AD 5203), e 

chegada ao destino final em Cuiabá-MT às 00h45min (Voo AD 5059), 

conforme anexo (Doc. 03). O voo em que a Promovente contratou era 

direto de Recife-PE para Cuiabá-MT. Com a modificação do itinerário, em 

vez de remanejar para o mesmo voo direto, prejudicaram a Promovente e a 

remanejou para um voo com 08h00min de duração.” (ID 21926067) Em 

contestação o requerido trouxe aos autos tela do sistema de controle de 

passagens e voos com informações que comprovam a alteração no voo 

de SAÍDA de Cuiabá, contra o qual não se insurgiu a parte autora, se 

irresignando tão somente com o fato de que havia comprado um voo de 

volta direto, e devido “problemas no itinerário adquirido” os requeridos 

remanejaram a volta do autor para o dia seguinte. Omitiu, outrossim, que 

quem solicitou a troca foi o próprio representante do autor, que optou por 

ficar mais um dia, sendo este fato confesso em sede de impugnação: “É 

IMPORTANTE SALIENTAR QUE O VOO INICIALMENTE CONTRATADO ERA 

DIRETO. PORÉM, O PROMOVENTE REQUEREU O ADIAMENTO PARA O DIA 

SEGUINTE, EM RAZÃO DA PERDA DO PRIMEIRO DIA DE VIAGEM PELO 

ATRASO DO VOO.” Dessa forma, sendo feito o pedido de remanejamento 

pelo próprio autor, que optou por voo mais longo, não há que se falar em 

ilicitude da parte requerida passível de indenização. Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Patrick Alves de Lima representada por Magno Cristian Rufino de Lima em 

desfavor de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do CPC, cuja execução torno suspensa em razão da 

gratuidade concedida. Transitado em julgado, intime-se a parte vencedora 

a manifestar-se quanto ao interesse na execução da sentença, nada 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008180-18.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Antônio da Silva Filho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/02/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18293938) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 18293554. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 22065950) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 22312423), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 22369460, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Antônio 

da Silva Filho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e a ausência 

de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 
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seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior direito”. Cumpre esclarecer 

que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, 

conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o 

presente caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de 

suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente 

julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Antônio da Silva Filho em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (10/02/2019) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011986-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ANIZIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011986-61.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rosa Anizia da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 16/11/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18880763) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 18877929. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 23016885) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 22567709), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a necessidade de 

adequação do valor da causa, a ausência de requerimento administrativo 

prévio. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 23163558, 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Rosa Anizia da Cruz em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 
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(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Rosa Anizia da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (16/11/2018) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011544-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011544-95.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alessandro da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 14/07/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18807110) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID – 18806318. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

23017970) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 20415554), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo. Impugnação à contestação conforme id 23440265, reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Alessandro da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e 

setenta e cinco reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 
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administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), conforme id 18807535, resta um saldo a receber equivalente 

a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Alessandro da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (14/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031664-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031664-33.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria Alves Ventura em 

desfavor de HSBC FINANC Brasil S/A – Banco Múltiplo. Aduz a parte 

autora que foi constatada uma restrição creditícia lançada em seu 

nome/CPF, todavia informa desconhece a origem da dívida, sendo ilícita a 

sua inclusão no cadastro de inadimplentes. Informa que não realizou 

qualquer tipo de relação jurídica que originou a restrição de seu crédito, de 

modo que o ato é indevido. Requer o julgamento procedente a fim de que o 

requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais 

em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais), 

declarando a inexistência do débito de R$203,52 (duzentos e três e 

cinquenta e dois centavos). Deu à causa o valor de R$ 37.683,52 (trinta e 

sete mil e seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos). Decisão 

inicial conforme ID 10616982 que concedeu a tutela de urgência 

pretendida. Audiência de conciliação, sem êxito, conforme termo ID 

15941169. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 

15941169, suscitando em sede de preliminar a ocorrência da prescrição, 

falta de interesse de agir, ausência de pedido administrativo. Pugna, no 

mérito, pela improcedência da ação. Impugnação conforme ID 16234936. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Maria Alves Ventura em desfavor de HSBC 

FINANC Brasil S/A – Banco Múltiplo. Não há necessidade de dilação 

probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), eis que o feito versa eminentemente 

sobre matéria de direito, mostrando-se suficiente para seu deslinde a 

prova documental carreada aos autos. Acerca da alegada prescrição, 

ressalto que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o termo 

inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que a parte tem 

ciência inequívoca da negativação de seu nome. Isso porque aplica-se o 

princípio da actio nata, pelo qual o início da fluência do prazo prescricional 

fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito 

subjetivo patrimonial pelo seu respectivo titular, ou seja, não basta a 

simples violação do direito para que se inicie a contagem do prazo 
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prescricional, é necessário que o titular do direito violado tenha tomado 

ciência efetiva da lesão imposta, para que, aí sim, surja sua pretensão de 

acionar a via judicial. No caso dos autos, de acordo com o documento do 

SPC (ID 10249780) e com a informação da própria autora, verifica-se que 

ela tomou conhecimento da inclusão de seu nome no cadastro de restrição 

ao crédito em 31/07/2017 Alega a requerida que com a autora não 

comprovou a data da ciência, deve ser levada em consideração a data da 

anotação, o que não é o entendimento por mim defendido, com base no 

entendimento do STJ. Entendo que vigora no presente caso o prazo trienal 

previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002 , verbis: Art. 206. Prescreve: § 3 

o Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; Tal entendimento é 

corroborado pelo posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

que tem aplicado o prazo de 03 (três) anos previsto no Código Civil, para 

os casos de reparação civil. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de 

indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 

206, § 3º, V, do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno não provido.(AgInt 

no AREsp 1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019) EMENTA: 

INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO INEXISTENTE - QUANTUM - 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO A QUO. A 

pretensão de indenização por danos morais equivale à reparação civil, 

sendo aplicável o prazo prescricional de três anos, previsto pelo art. 206, 

§3º, V, do Código Civil. A fixação do quantum indenizatório a título de 

danos morais deve operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, ao porte do 

ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Como a 

conduta do Apelado equivale à prática de ato ilícito, por configurar defeito 

na prestação dos serviços, os juros de mora devem incidir desde a data 

da inscrição negativa, nos termos da Súmula 54 do egrégio STJ. A 

correção monetária, por seu turno, deve incidir desde a data do 

arbitramento, isto é, desde a data da publicação da sentença. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0027.11.025757-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina 

Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2019, 

publicação da súmula em 31/05/2019) (grifei) EMENTA: PROCESSO CIVIL. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL 

RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. I. O prazo prescricional da ação 

de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, 

CC/2002. II. O termo inicial é a data em que o consumidor toma ciência do 

registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de 

pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas 

consequências. III. Tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito é objetiva (art. 14 

CDC). IV. A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá a 

ocorrência da conduta do agente (independente de culpa), dano e nexo 

causal. V. Demonstrada a presença dos requisitos legais impõe-se o 

dever reparatório. VI. O valor a ser atribuído à titulo de danos morais, 

deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. VII. 

Inexistindo comprovação de que a parte se utiliza do processo para 

conseguir objetivo ilegal, afasta-se o pedido de condenação em litigância 

de má fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.049751-1/001, Relator(a): 

Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/2019, 

publicação da súmula em 25/07/2019) No caso em tela, como a pretensão 

da autora é de receber indenização pelos danos morais sofridos em 

decorrência da inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, está evidenciado que seu pleito é de reparação civil, logo deve 

ser aplicado o disposto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil. Desta feita, 

ainda que a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, como na hipótese dos autos, deverá ser aplicado o prazo 

previsto no Código Civil para os casos genéricos de reparação civil. É o 

que explica o Ministro Luis Felipe Salomão: A jurisprudência desta Corte 

Superior, é no sentido de que caso venha a se configurar o defeito do 

serviço que deu causa à negativação indevida do nome do consumidor, 

ato ilícito que caracteriza, também, infração administrativa (art. 56 do CDC 

c/c o art. 13, inc. XIII, do Decreto 2.181/1997), gerando direito à 

indenização por danos morais, isso não se confunde com o fato do 

serviço, que pressupõe um risco à segurança do consumidor, e cujo 

prazo prescricional é definido no art. 27 do CDC. Diante disso, embora 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre 

clientes/consumidores e Bancos, a pretensão ora em análise, de caráter 

personalíssimo, poderia ser formulada com base no direito civil, pois, por 

inexistir norma específica quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, 

haverá de rigor a incidência da norma geral relativa à prescrição 

insculpida no artigo 206 do Código Civil. (REsp 1528132, Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, 12/11/2019) Com efeito, tem-se que "a prescrição 

quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas 

quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou 

do serviço" (AgRg no REsp 1518086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Terceira Turma, DJe 13.8.2015) e, às ações que objetivam 

reparação por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro 

de inadimplentes, aplica-se o prazo de 3 (três) anos, do art. 206, § 3º, V, 

do CC/2002. E mais, não há provas da notificação do autor acerca do 

lançamento da negativação. Narra o autor que somente ficou a par da 

restrição quando da consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

realizada em janeiro de 2017 e não há nada nos autos que desautoriza a 

versão do requerente. Diante disso, reconhece-se comum que o devedor 

não notificado acerca da inclusão tome conhecimento da restrição em data 

diversa de sua efetivação, por vezes apenas quando necessita contratar 

outro crédito. Há plausibilidade, pois, na alegação de que o requerente não 

tomou conhecimento da negativação indevida ao tempo da inscrição da 

dívida. De mais a mais, a prova quanto a fato impeditivo, extintivo ou 

modificativo de direito do autor incumbe ao réu, ônus do qual não se 

desincumbiu no presente caso. Quanto à falta de interesse processual, 

constata-se que a parte autora teve seu nome negativado por dívida que 

afirma desconhecer, havendo uma relação com o requerido que autoriza o 

seu chamamento em juízo a fim de ser ressarcida nos danos que 

entendeu que foram causados pela conduta ilícita da requerida. 

Desnecessário também a formulação de pedido administrativo anterior ao 

ajuizamento da ação, com fulcro no principio da inafastabilidade da 

jurisdição, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito. Dessa forma, REJEITO as preliminares 

suscitadas, passando a análise do mérito. Constata-se que a parte 

requerida cobra da autora um débito de R$203,52 (duzentos e três e 

cinquenta e dois centavos), referente a duas negativações, que a autora 

não reconhece e afirma ser ilegal a cobrança. Imperioso ressaltar que 

existe entre as partes típica relação de consumo, enquadrando-se a 

autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o 

qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final” e a requerida no conceito de 

fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. 

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das 

normas constantes no Código Consumerista. A relação existente entre as 

partes é de consumo, logo, aplico ao presente caso as regras dispostas 

no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da 

prova, já deferida, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Embora os 

requeridos afirmem que a cobrança é licita, e que a autora entabulou 

contrato de empréstimo com o banco requerido, não conseguiu comprovar 

a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, 

conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC, não tendo acostado qualquer 

documento ou o contrato que deu ensejo a divida, que respaldasse suas 

alegações. E como dito, sendo a relação estabelecida entre as partes a de 

consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e 

fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta 

o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o requerido, caso a 

prestação do serviço se apresente defeituosa. Nesse sentido: "RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. 

EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. BANCO 

QUE TRAZ CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA DA AUTORA. 

CONSTATAÇÃOVISÍVEL A OLHO NU. SUPOSTA FRAUDE. 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI 

SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 
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DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, NOS TERMOS 

DO ART. 1013, § 3º, DO NCPC. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO". (Recurso Cível Nº 71006479778, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 13/12/2016). Isto posto, inexistente a relação contratual entre 

os litigantes, inconteste a falha na prestação do serviço pelo requerido 

decorrente da cobrança injusta de valores. Nesta senda, o Código de 

Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, disciplina que o 

fornecedor de serviços responderá, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços. E mais, o Superior Tribunal de 

Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que 

“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos 

causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por 

exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos 

mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno. [...].” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). A 

par disso, a contratação mostra-se indevida e deve ser considerado 

inexistente o débito. Portanto, no caso em comento, todos os requisitos 

necessários para o cabimento da indenização estão presentes. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E LIMINAR DE 

CANCELAMENTO DE PROTESTO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - 

PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a especificação da produção de 

provas, o requerido quedando-se silente, não há o que se falar em 

cerceamento de defesa sobretudo quando as provas elencadas nos 

autos dão conta da desnecessidade de provas outras para esclarecer 

totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a apelante do ônus 

probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária.3- A fixação do valor da indenização por dano 

moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Maria Alves Ventura em desfavor de HSBC FINANC Brasil 

S/A – Banco Múltiplo para: a) Declarar a inexistência do débito no valor de 

R$203,52 (duzentos e três e cinquenta e dois centavos). b) condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1013164-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMABILE ZAMBOLIM MELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE SOUZA OAB - MT25548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013164-45.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Danos Morais e Materiais ajuizada por Amabile 

Zambolim Melles em desfavor de Telefonia Brasil S/A. Sustenta a parte 

autora que no dia 07/11/2018, dirigiu até a sede da requerida, e firmou um 

contrato de prestação de serviços de telefonia móvel com acesso a 

internet de 2 gigas bites, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos), porém, como não ficou satisfeita com a prestação do 

serviço, a requerente retornou na loja no dia 24/11/2018 para efetuar o 

cancelamento do contrato, porem foi lhe informado que não poderia ser 

cancelado naquele momento e pediu para que a requerente retornasse no 

próximo mês. Por dificuldades com transporte e em razão da idade, a 

requerente retornou a sede da requerida no dia 25 de fevereiro de 2019, e 

mais uma vez não teve o seu contrato cancelado pela requerida. Diante 

dos fatos, requer o julgamento procedente do pedido a fim de que o plano 

contratado seja imediatamente cancelado, condenando a requerida ao 

pagamento de danos materiais no valor de R$ 199,96 (cento e noventa e 

nove reais e noventa e seis centavos), referente as mensalidades 

cobradas após o primeiro pedido de cancelamento. 26/12/2018, 

26/01/2019, 26/02/2019 e 26/03/2019, e, ainda, a condenação a titulo de 

dano moral no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). Deu à causa o valor 

de R$ 5.199,96 ( Cinco Mil Cento e Noventa e Nove Reais e noventa e Seis 

centavos). Decisão inicial conforme ID 19048257. Audiência de conciliação 

que ocorreu conforme termo ID 20988953, sem êxito. Citado, o requerido 

apresentou contestação conforme ID 21193193, alegando a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do consumidor. Impugnação 

conforme documento ID 23006066. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de Danos Morais e 

Materiais ajuizada por Amabile Zambolim Melles em desfavor de Telefonia 

Brasil S/A. Constata-se que a parte autora contratou serviços de telefonia 

junto à requerida, que tentou cancelar por duas vezes, e teve seu pedido 

negado pela requerida, ensejando pagamento de danos morais e materiais. 

Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. A relação 

existente entre as partes é de consumo, logo, aplico ao presente caso as 

regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a 

inversão do ônus da prova, já deferida, prevista no art. 6º, inc. VIII, do 

CDC. Embora os requeridos afirmem que a cobrança é licita, não 

conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC, 

não tendo acostado qualquer documento que respaldasse suas 

alegações. E como dito, sendo a relação estabelecida entre as partes a de 

consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e 

fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide à hipótese em pauta 

o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade 

objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o requerido, caso a 

prestação do serviço se apresente defeituosa. Nesse sentido: "RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 595 de 799



EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. BANCO 

QUE TRAZ CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA DA AUTORA. 

CONSTATAÇÃO VISÍVEL A OLHO NU. SUPOSTA FRAUDE. 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI 

SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, NOS TERMOS 

DO ART. 1013, § 3º, DO NCPC. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO". (Recurso Cível Nº 71006479778, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 13/12/2016). Ora, compulsando os autos, percebe-se, pela 

narrativa da parte autora, que ela solicitou o cancelamento da linha 

telefônica através do protocolo acostado junto a inicial por duas vezes. 

Note-se que a simples negativa quanto à ocorrência da solicitação, por 

parte da demandada, não possui força suficiente para afastar a alegação, 

ainda mais quando é incontroverso que a agravada dispõe de aparato 

técnico condizente com a quantidade de consumidores que atende, tendo 

condições de prestar informações detalhadas quanto à titularidade das 

linhas telefônicas utilizadas por seus clientes e às respectivas datas de 

interrupção do serviço e exatamente a que os mesmos se referem. 

Destarte, não logrando êxito a demandada no que dispõe o artigo 373, 

inciso II do Código de Processo Civil e restando comprovado no feito que a 

linha telefônica não foi cancelada, continuando indevidamente sob a 

titularidade a autora, por cerca de três meses após o pedido de 

cancelamento da linha, entendo que evidenciado o dano moral, pois 

presentes, no caso, os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: 

dano, conduta e nexo causal. Provado por protocolo que houve pedido 

administrativo de cancelamento da linha telefônica, determina que, com 

base na inversão do ônus da prova que fora concedido em decisão 

anterior à sentença e da qual não houve recurso, demonstrasse a ré que 

a falha no serviço não ocorreu, prova esta da qual não se desincumbiu. 

Prova dos autos que demonstra que, apesar do pedido de cancelamento, 

a linha em nome da autora continuou ativa por cerca de 3 meses, gerando 

com isto, sérios problemas para a autora que se viu obrigada a ingressar 

em juízo para obter algo que a ré tinha a obrigação de ter resolvido 

imediata e administrativamente. Dano moral evidenciado. Não bastasse 

isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano in 

re ipsa, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos 

resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, 

independendo, portanto, de prova. Reconhece-se a grande dificuldade de 

estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto aos danos 

materiais, observa-se que devidamente comprovados, uma vez que a 

requerida emitiu fatura mesmo após o pedido de cancelamento formulado, 

tendo a autora efetuado o pagamento. Uma vez mais, não é possível saber 

se o autor conseguiu utilizar os serviços após o pedido de cancelamento, 

prova que cabia à requerida, que não se desincumbiu dos fatos, 

prevalecendo, dessa forma, a versão oferecida pela autora. Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Danos Morais e 

Materiais ajuizada por Amabile Zambolim Melles em desfavor de Telefonia 

Brasil S/A para: a) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 199,96 

(cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), referente as 

mensalidades cobradas após o primeiro pedido de cancelamento, 

referentes as faturas com vencimento em 26/12/2018, 26/01/2019, 

26/02/2019 e 26/03/2019. b) condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor de R$ 199,96 (cento e noventa e 

nove reais e noventa e seis centavos), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir da citação. c) condenar o requerido ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); d) 

Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifestem as partes no 

interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035515-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL WARLEY DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035515-80.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Emanuel Warley de Souza Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 22/07/2017, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 10820946) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 10820939. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11503212) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11550479), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 14050052, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Emanuel Warley de Souza Oliveira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo e a ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 
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cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente intensa (75%) no 1º dedo do 

pé esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/07/2017 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 1º dedo do pé esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no 1º dedo do pé esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 10% (dez por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Emanuel Warley de Souza Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no 1º dedo do pé 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (22/07/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013348-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013348-98.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luis Carlos de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 04/11/2018, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 19090316) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19089843. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 23014109) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 21834804), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, adequação do 

valor da causa e a ausência de requerimento administrativo. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 23217090), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luis Carlos de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo, adequação do valor da 

causa e a ausência de requerimento administrativo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) na mão direita”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 
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VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente da mão direita, em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Luis Carlos de Souza em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente na mão direita, corrigido monetariamente data do 

sinistro (04/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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(TERCEIRO INTERESSADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003739-28.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Odair Alves da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais Sustenta a parte autora 08/11/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 11821718) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID 11821605. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 13342345) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Devidamente citada, a requerida deixou decorrer 

o prazo sem apresentar contestação, conforme id 14744637. Por meio da 

decisão de id 20432861, foi decretada a revelia da parte requerida. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Odair 

Alves da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento médico após 

o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 
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sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Odair Alves da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (08/11/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030309-51.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fatielli Alves da Costa em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 22/08/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 15317022), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.4141245. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18198624) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17468049), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora não impugnou a contestação. 

Manifestação da parte requerida acerca do laudo pericial (ID – 18594010). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Fatielli 

Alves da Costa em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais.. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da lide, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência de requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico , comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro superior direito, e intensa (75%) em punho esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 
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não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior direito, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável, em punho esquerdo, como se deu em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento), e intenso em punho 

esquerdo em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 

25% (setenta por cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) de acordo com que preceitua 

o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.256,25 

(sete mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Fatielli Alves da Costa em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 7.256,25 (sete 

mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior direito e punho esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (22/08/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001333-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DANIELE REYNAUD DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001333-97.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais , proposta por Paula Daniele Reynaud da 

Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a 

parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

20/04/2018, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 17374223) que 

lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de 

ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID – 17374219. 

Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 19653290) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 19582111), alega à requerida, a preliminar da 

alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir ante ausência do pedido do requerimento administrativo. 

A parte autora impugnou a contestação (ID – 20051544), reiterando os 

termos da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A 

parte requerida embora intimada não manifestou com relação ao laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Paula Daniele Reynaud da 

Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, a preliminar da alteração do polo 

passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir ante 
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ausência do pedido do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que o periciado apresenta “Invalidez Permanente definida como 

média (50%) em ombro direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em ombro direito em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória 

da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão 

lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 
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guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Paula Daniele Reynaud da 

Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ R$ 1.687,50 (um mil 

e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em Ombro Direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (20/04/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033726-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN FAGNER DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 10334726-46.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luan Fagner da Silva Pereira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 23/07/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 10551807) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 10551674. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 11498636) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. A requerida apresentou contestação no ID 

11756812 suscitando, preliminarmente, a necessidade de alteração do 

polo passivo, a ausência de requerimento administrativo prévio e a 

ausência de laudo do IML. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

18200192), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Luan Fagner da Silva Pereira 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de requerimento 

administrativo prévio e a ausência de laudo do IML. Em relação a preliminar 

de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a 

função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima 

para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a 

não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, 

seja determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, 

produção de prova pericial por perito médico, a fim de complementar o 

laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no joelho 

direito e residual (10%) em estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 
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beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/07/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no joelho direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável e para estrutura crânio facial, o percentual incidente 

será de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no joelho direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento) e residual em estrutura crânio 

facial em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) e 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável de 

100% (cem por cento), equivalente a R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e 

oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Luan Fagner da 

Silva Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor R$ 3.881,25 (três mil 

oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no joelho direito e em 

estrutura crânio facial, corrigido monetariamente data do sinistro 

(23/07/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012779-34.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Nathielly Regina de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 24/06/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13161447) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13161190. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 16791847) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 16617511), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo prévio, inépcia da inicial pela ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 17772502, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Nathielly Regina de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo prévio, inépcia da inicial pela ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 
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RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela 

extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a parte 

autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à propositura 

da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in 

verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) 

certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a 

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada 

pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num 

juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o 

acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências 

estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar 

de inépcia da inicial, pela ausência de documentação imprescindível, 

sendo imperioso destacar que a suficiência dos documentos acostados 

para a comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito 

da ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior direito”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 
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ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Nathielly Regina de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (24/06/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002791-52.2019.8.11.0041
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JURANDIR CASTRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002791-52.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jurandir Castro de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 03/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17498607) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17497445. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19682804) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19745660), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 20328331, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Jurandir 

Castro de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e a ausência 

de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro superior esquerdo”. Cumpre 

esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 606 de 799



o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Jurandir Castro de Souza em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (03/09/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022277-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GARCIA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022277-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Anderson Garcia Sant’Ana em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 29/04/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 9066050) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 9066004. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10856743) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 10796787), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

ausência de requerimento administrativo e o comprovante de endereço em 

nome de terceiro. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 

12179187, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Anderson Garcia Sant’Ana em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo, a ausência de requerimento administrativo 

prévio e o comprovante de endereço em nome de terceiro. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 
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2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) no tornozelo 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reis e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Anderson Garcia Sant’Ana em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reis e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(29/04/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014614-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVA ELMA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014614-91.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gilva Elma de Souza Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 17/09/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 6864520) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 6864446. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10059407) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 9733086), alega à requerida, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de laudo do IML. 

A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 11791202, reiterando 

os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Gilva Elma de Souza Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo e a ausência de laudo do IML. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a 

não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, 

seja determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, 

produção de prova pericial por perito médico, a fim de complementar o 

laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 
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trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Gilva Elma de Souza Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (17/09/2016) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006388-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON JOSE GOBI ZARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006388-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wellington José Gobi Zarelli em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 25/04/2015, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 5030077) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 5030033. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 8350246) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 8785383), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, 

inépcia da inicial pela ausência de logica na narração dos fatos, a 

ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 11836325, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Wellington José Gobi Zarelli em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, inépcia da inicial pela ausência de logica na narração dos fatos, a 

ausência de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 
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pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

média (50%) em membro inferior direito e intensa (75%) no punho direito”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/04/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável e para o punho direito, o percentual incidente 

será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. 

Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

direito, em um grau de 50% cinquenta por cento) e intensa no punho direito 

em um grau de 75% (setenta e cinco e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais) e 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 

25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte 

e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Wellington José Gobi Zarelli em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em membro inferior direito e punho direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (25/04/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026948-60.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Arlete Tiburcio de Souza Rodrigues em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 25/04/2017, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 9677465) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e 

quarenta reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID. 9676993. Pela decisão da, foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no 

(ID – 10945457) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera. Na contestação (ID. 13729767), suscitou o requerido 

a preliminar da necessidade de alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade 

e a sucumbência autoral. A parte autora impugnou a contestação às fls. 

(ID – 14514980, reiterando os termos da inicial. Pela decisão 

(ID.16685267), o feito foi saneado, afastadas as preliminares, sendo 

fixado como ponto controvertido a ocorrência dos danos alegados 

(deformidade, incapacidade laborativa), extensão do dano sequela, nexo 

de causalidade, culpabilidade, grau de culpabilidade e condições/porte 

econômico das partes. Sendo determinada a produção de prova pericial. A 

parte requerida apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito. 

Laudo pericial foi acostado (ID. 18004794), sobre o qual as partes foram 

intimadas para manifestarem. Manifestação das partes (ID. 

18493407/18835697) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Arlete Tiburcio de Souza 

Rodrigues em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 37.440,00 

(trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) em membro inferior esquerdo.” A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente e em membro inferior, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em membro inferior 

esquerdo em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais), 10% 

(dez por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento) de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Arlete Tiburcio de Souza Rodrigues em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(25/04/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 612 de 799



honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038476-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA DAIRA LEMES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038476-57.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Tayna Daira Lemes Santos em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 01/02/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 16320491), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.16320118. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18227620) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18801198), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro. A parte autora não impugnou a 

contestação. A parte requerida não manifestou (ID. 18572238) com 

relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Tayna Daira Lemes Santos em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da juntada de comprovante de residência em nome do autor 

para fixação do foro. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em ombro esquerdo” Cumpre 

esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 
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seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/02/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em ombro esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Tayna Daira Lemes Santos em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (01/02/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1039633-65.2018.8.11.0041
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039633-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marcos Sebastião de Amorim em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 30/11/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 16519880) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 16519872. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18235077) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17855504), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (ID 18360916) reiterando os termos da 

exordial. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Marcos Sebastião 

de Amorim em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 
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ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e 

sessenta reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente leve (25%) em membro superior direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Marcos Sebastião de Amorim em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro superior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (30/11/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042640-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042640-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por André Luiz Ramos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 11/08/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 16906375) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 16906349. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19606624) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 17851556), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 19883951), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por André Luiz 

Ramos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de alteração do polo passivo da lide e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta 

“incapacidade física permanente (100%) em lesão neurológica”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/08/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em lesão neurológica como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 
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Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em lesão neurológica, em um 

grau de 100% (cem por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 100% (cem por cento) do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que preceitua o inc. 

II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de 

despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 

3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera 

comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o 

seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, o requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID. 16906378) no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por André Luiz Ramos em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

lesão neurológica, corrigido monetariamente data do sinistro (11/08/2018) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) por restituição com despesas médicas e suplementares 

(DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data 

do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação. c) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033123-70.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Juliclebersson Cleiton Sirano Cardoso Correa em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que 

foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 28/06/2017, conforme 

certidão de ocorrência anexado (ID – 10454247) que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram 

os documentos anexos ao ID – 10454244 Pela decisão inicial foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 11504331) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID – 11758929), alega à requerida a preliminar de ausência de 

requerimento administrativo prévio e ausência de laudo do IML. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação no ID 14432201, reiterando 

os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Juliclebersson Cleiton Sirano Cardoso 

Correa em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de ausência de requerimento administrativo prévio e ausência 

de laudo do IML. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual 

sob o argumento de que não houve pedido administrativo antes do 

ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido 

na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e 

prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) no pé esquerdo”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 
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não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 28/06/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé esquerdo em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Juliclebersson Cleiton Sirano Cardoso Correa em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no pé esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (28/06/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003241-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por MARCIA APARECIDA BENTO em face de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 16/04/2016, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 4790020) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID. 4789771. Pela decisão da, foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 

6733589), suscitou o requerido a preliminar da alteração do polo passivo 

da ação, da autuação, da carência da ação e da inépcia da inicial pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, 

fazendo menção ao principio de causalidade e a sucumbencial autoral, 

bem como manifestou favorável com relação ao laudo pericial, (ID. 

19136377) Conforme consta no (ID – 8691780) foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID. 11419760) bem 

como manifestou favorável ao laudo pericial (18703188). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

MARCIA APARECIDA BENTO em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede 

preliminar a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da autuação, 

da carência da ação e da inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

principio de causalidade e a sucumbencial autoral. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 
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seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência da entrega de documento administrativo, porque 

está juntado conforme consta no (ID – 4789795). Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

média em mão direita (50%), e leve (25%) em estrutura craniofacial.” A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/04/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura craniofacial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em mão como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente media em mão direita em um 

grau de 50% (cinquenta por cento), e leve em estrutura craniofacial em 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), equivalente 

a R$ 3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança da diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT 

movida por MARCIA APARECIDA BENTO em face de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, para condenar a requerida: a) ao pagamento 

do valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em mão direito e em 

estrutura craniofacial, corrigido monetariamente data do sinistro 

(16/04/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1019656-24.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória de Dano Moral e Material ajuizada por Jean 

Carlos Dourado de Alcântara em desfavor de Banco Santander S/A e 

Casas Bahia (Via Varejo). Sustenta o autor que é titular de conta bancária 

da primeira requerida, sendo constatado, na data de 05 de maio de 2017, 

descontos totalizando de R$ 8.451,97 (oito mil quatrocentos e cinquenta e 

um reais e noventa e sete centavos), de maneira indevida, 
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desconhecendo a origem do débito. Aduz que realizou reclamação na 

instituição bancária requerida, relatando os descontos indevidos, 

realizando crédito provisório na conta no autor no valor descontado, 

informando que seriam realizadas verificações acerca da existência de 

fraude e, caso fosse comprovada, o crédito provisório seria estornado. 

Acrescenta que na data de 22 de maio o valor foi estornado da conta do 

autor, o que gerou insatisfação, tendo em vista que afirma a não 

realização de compra junto a segunda requerida. Diante dos fatos, requer 

o julgamento procedente da ação a fim de que as requeridas sejam 

condenadas a Restituir ao Requerente no valor de R$ 8.451,97 (oito mil, 

quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), 

condenando, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. Deu 

à causa o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). Decisão inicial 

conforme ID 11030913, ocasião em que não foi concedida a tutela de 

urgência pretendida. Citado, o requerido Banco Santander S/A apresentou 

contestação conforme ID 11875628, sustentando em sede de preliminar, a 

inépcia da inicial, pugnando, no mérito, pela improcedência da ação. 

Audiência de conciliação ocorreu conforme termo ID 12856184, sem êxito. 

O requerido Casas Bahia - Via Varejo S/A apresentou contestação 

conforme ID 13237245, alegando a inépcia da inicial, a ilegitimidade 

passiva da requerida, impugnando a Justiça Gratuita concedida. No mérito, 

requer a improcedência do pedido. Impugnação à contestação conforme ID 

15499246. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral 

ajuizada por Jean Carlos Dourado de Alcântara em desfavor de Banco 

Santander S/A e Casas Bahia (Via Varejo). O deslinde da lide não carece 

de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e 

economia processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide. 

Quanto as preliminares suscitadas, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade 

da requerida Casas Bahia - Via Varejo S/A uma vez que na inicial o autor 

não menciona qual seria a conduta ilegal perpetrada pelo segundo 

requerido, ainda mais quando o STJ já exarou entendimento de que o 

estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por pagamento 

ocorrido mediante senha e assinatura digital. Nesse sentido: EMENTA 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO 

POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO 

MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. 

DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE 

IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO 

ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR. AFASTAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra 

acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a 

definir se o estabelecimento comercial que aceita a utilização de cartão 

bancário com senha como forma de pagamento, sem exigir documento de 

identificação do portador, é responsável pelo dano moral sofrido pelo 

titular do cartão. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se 

o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a 

controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, 

apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Danos decorrentes de 

pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante 

senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3º, II, 

do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao 

estabelecimento comercial. 5. Não comete ato ilícito o estabelecimento 

comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do 

pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei 

federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial 

parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ, RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.676.090 - RS (2017/0132012-4), 27 de agosto de 

2019(Data do Julgamento) Relator MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA) Dessa forma, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da 

requerida Casas Bahia - Via Varejo S/A julgando extinto o feito em relação 

a esta, sem o julgamento do mérito. Condeno o autor pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No que tange a 

impugnação à Justiça Gratuita, a mesma não foi concedida ao autor, que 

procedeu o recolhimento de custas conforme ID 9962821. Dessa forma a 

impugnação deve ser REJEITADA. Quanto a preliminar de inépcia da inicial, 

verifica-se que a parte autora juntou documentação que se monstra 

suficiente para dar início a demonstração do seu direito. A petição inicial 

válida é um requisito processual de admissibilidade. Neste sentido a lição 

de Fredie Didier Jr.: A inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a 

qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas não implicará 

indeferimento da petição, e, sim, extinção do processo sem análise do 

mérito. (...) As matérias que dão azo ao indeferimento da petição inicial 

são todas questões que não se submetem à preclusão, podendo ser 

conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Com exceção da 

prescrição, todas são questões de ordem pública. (In Curso de Direito 

Processual Civil,7ª ed., V.I, pág. 376) No caso dos autos, inexiste qualquer 

dos requisitos previsto do paragrafo único do artigo 295 do CPC desse 

modo, não há de se falar em inépcia da inicial. Com estes fundamentos, 

REJEITO a preliminar, passando a análise do mérito em relação ao 

requerido Banco Santander S/A. Observa-se dos autos que houveram 

descontos na conta corrente do autor no valor de R$ 8.451,97 (oito mil 

quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) que 

afirma não reconhecer, requerendo seu estorno e a condenação do 

requerido em dano moral e material. Patente que a relação estabelecida 

entre as partes caracteriza-se como de consumo. Com efeito, deverão ser 

aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso, 

conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e consolidado 

pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2591. 

Assim, cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC. A simples existência de assinatura digital e da senha não afasta a 

responsabilidade do banco e as circunstâncias revelam a existência na 

falha da prestação dos serviços no quesito segurança. Restou evidente 

nos autos que a autora foi vítima de fraude, tendo em vista os débitos 

espúrios realizados no dia 05 de maio de 2017. Por outro lado, o banco 

não demonstrou que tais transações foram efetivamente realizadas pela 

autora, sendo seu o ônus. Ainda, afirmou apenas que as operações foram 

realizadas com a utilização do cartão pessoal da autora que possui 

assinatura digital e senha, tentando excluir sua responsabilidade. Contudo, 

reiterados casos vemos a utilização de cartões, com uso de senha, que 

são utilizados por inescrupulosos para obtenção de retiradas em contas 

correntes dos clientes. A simples existência de senha não obsta tal 

delituosa conduta! Tal fato não afasta a responsabilidade do banco. 

Trata-se de responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, sendo que o sistema de segurança falho 

caracteriza defeito na prestação do serviço. Pela “Teoria do Risco 

Profissional”, deve o banco responder pelos maus serviços prestados, 

seja a título de dolo ou de culpa, conforme ensinamento de SÉRGIO 

CARLOS COVELLO em artigo intitulado “Responsabilidade dos bancos 

pelo pagamento de cheques falsos e falsificados”: “A teoria do risco 

profissional, iniciada por Josserand e Saleilles e sustentada, no direito 

pátrio, por vários juristas, fundase no pressuposto de a responsabilidade 

civil dever sempre recair sobre aquele que extrai maior lucro na atividade 

que deu margem ao dano 'ubi emolumentum ibi onus'” 

(RESPONSABILIDADE CIVIL coord. YUSSEF CAHALI pág. 277 SARAIVA 1 

988 São Paulo) Neste sentido: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C do 

CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS 

CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: as 4 instituições 

bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 

ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de 

contacorrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 

utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre 

do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. 

Recurso especial provido.” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011) 

Portanto, houve falha na prestação do serviço, ensejando a procedência 

do pedido de declaração de inexigibilidade do débito realizado na conta 

corrente do autor bem como a devolução dos valores indevidamente 

utilizados. Ademais, demonstrado o dano material, patente o dano moral 

sofrido pelo autor. O serviço prestado pelo banco de forma insatisfatória 

deu causa aos prejuízos que ultrapassaram o mero aborrecimento. A 

autora sofreu transtornos no âmbito administrativo e ficou privada de 

recursos financeiros. Quanto ao valor da indenização, a estimativa deve 

ser tal a possibilitar a reparação mais completa, considerando a conduta 

do banco e a repercussão na esfera íntima do autor, sempre 

respeitando-se a proporcionalidade da situação econômica de ambas as 

partes. Assim, a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se 
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adequada. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral ajuizada por 

Jean Carlos Dourado de Alcântara em desfavor de Banco Santander S/A 

para: a) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); b) 

condenar o requerido a restituir o valor de R$ 8.451,97 (oito mil, 

quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos) a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. c) Condenar o 

requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º 

do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000200-20.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Graciet Silva Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 05/06/2015, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17266714) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17266708. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19647301) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19929398), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

prescrição da pretensão e a ausência de requerimento administrativo. A 

parte autora apresentou impugnação, conforme ID 21518259, reiterando 

os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Graciet Silva Pereira em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a prescrição da pretensão e a ausência de requerimento 

administrativo Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Pois bem, acerca da prescrição 

suscitada pelo requerido, destaco que o artigo 206, § 3º, IX, do Código 

Civil, estabelece que para as pretensões de beneficiários contra as 

seguradoras - no caso, o seguro obrigatório, o prazo prescricional será 

de três anos, reduzindo, assim, o prazo de vinte anos, antes estabelecido, 

pelo Código Civil de 1916. Senão vejamos: Art. 206. Prescreve: (...) § 3º 

Em três anos: (...) IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a 

do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil 

obrigatório. Conforme já pacificado no STJ, nos casos de cobrança de 

complementação de indenização do DPVAT, a prescrição trienal tem início 

na data do pagamento a menor. No caso dos autos, o acidente noticiado 

ocorreu em 05/06/2015 e o pagamento na via administrativa foi efetuado 

em 24/05/2018, o que permitiria a aplicação da regra da sumula 229 do STJ 

– “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o 

prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão” Não 

obstante a súmula n. 229 do STJ use, em seu texto, a expressão 

"suspensão", deve-se entender seu sentido não pela literalidade, mas pela 

teleologia. Assim, o que ocorre, em verdade, é uma interrupção do prazo, 

sob pena de se impedir o acesso do segurado ao Judiciário, 

cometendo-se grave injustiça em relação a ele. Assim, tendo ocorrido a 

interrupção ao prazo prescricional o ajuizamento da ação não ocorreu 

fora do prazo, conforme afirma a parte requerida, tornando-se evidente a 

não prescrição. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes 

jurisprudenciais: EMBARGOS INFRIGENTES – SEGURO – COBRANÇA – 

RECUSA DE PAGAMETNO PELA SEGURADORA – PRESCRIÇÃO – ÂNUA – 

TERMO A QUO- SÚMULA 229 STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO. A 

prescrição da ação dos segurado em face a seguradora é de um (01) 

ano, conforme o artigo 178 § 6º do Código Civil de 1916 e a Súmula n. 101 

do STJ. O Termo inicial de tal prescrição é a data da efetiva ciência, pelo 

segurado, da negativa de pagamento do seguro pela Segurador, por força 
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da actio nata, visto que a sua pretensão juridicamente protegida e, 

consequentemente, o interesse de agir, somente surgem após a ciência 

da resposta desfavorável aos seus interesses. Não obstante a súmula n. 

229 do STJ usem em seu texto, a expressão “suspensão, deve-se 

entender seu sentido não pela literalidade, mas pela teleologia, ou seja, o 

que ocorre, em verdade, é uma interrupção do prazo, sob pena de se 

impedir o acesso do segurado ao Judiciário, comentendo-se grave 

injustiça em relação a ele. (TJ- MG - 2000000418290740011 MG RELATOR 

DÁRCIO LOPARD MENDES- 2006) - (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL - 

Cobrança - seguro obrigatório - DPVAT - prescrição - ocorrência - 

precedentes - agravo improvido. I - No que se refere ao prazo 

prescricional para o ajuizamento de ação em que o beneficiário busca o 

pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, o 

entendimento assente nesta Corte é no sentido de que o prazo 

prescricional é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do CC. II - 

Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1088420 SP 2008/0179212-8 

DECISÃO:23/06/2009 DJE- DATA:26/06/2009) (grifo nosso) AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPLEMENTAÇÃO 

DOSEGURO DPVAT. 3 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1. O prazo de prescrição para o recebimento da 

complementação do Seguro DPVAT é trienal (art. 206, § 3º, inciso IX, 

Código Civil) – porque trienal também é o prazo para o recebimento da 

totalidade do seguro - e se inicia com o pagamento administrativo a menor, 

marco interruptivo da prescrição anteriormente iniciada para o recebimento 

da totalidade da indenização securitária (art. 202, inciso VI, Código Civil). 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 122012 / 

SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, d.j. 13.03.2012, d.p. 

19.03.2012) (grifamos) Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). O autor juntou na inicial, além 

da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como 

leve (50%) em membro inferior direito e intensa (75%) no punho 

esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/06/2015, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável e para o punho esquerdo, o percentual incidente 

será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. 

Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE 

CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em membro inferior direito, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento) e intensa no punho esquerdo 

em um grau de 75% (setenta e cinco e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), 

equivalente a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) e 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 4.893,75 (quatro mil oitocentos e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos). Considerando que a parte requerente já 

recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme id 17266718, resta 

um saldo a receber equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos). DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de 

despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 

3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera 

comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o 

seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, o requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID. 17266723) no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Graciet Silva Pereira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 
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e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior direito e punho esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (05/06/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por 

restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido 

monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo 

pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento), a partir da citação. c) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028700-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEY BATISTA DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELY ANDRADE DE OLIVEIRA OAB - MT23826/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028700-33.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais, proposta por Ney Batista da Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 02/12/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 15079902) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 16.412,50 (dezesseis mil e quatrocentos e doze reais e 

cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram 

os documentos anexos ao ID. 15079768. Pela decisão da, foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. A parte requerida 

embora intimada, não apresentou contestação. Manifestações da parte 

autora (ID – 19665570), pugnando pelo prosseguimento do feito. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, proposta 

por Ney Batista da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. A requerida devidamente citada, não apresentou contestação 

conforme certidão ID.23660445 razão pela qual decreto-lhe a revelia e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos 

fatos articulados, da análise dos autos que a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 16.412,50 (dezesseis mil e 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). A autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) em membro 

inferior direito.” A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa membro inferior direito 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 

1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à 

pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe 

socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil 

subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo 

evento narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na 

forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 
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para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais movida por Ney Batista da Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(02/12/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004497-70.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Vinicius Garcia Ferreira em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 19/09/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 17734973), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.17734966. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 20327988) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18801198), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID. 

21767798) reiterando os termos da inicial bem como manifestou favorável 

ao laudo pericial. A parte requerida não manifestou com relação ao laudo. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por José 

Vinicius Garcia Ferreira em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo pois está juntado ao ID. 17734978. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente intensa (75%) em ombro esquerdo” Cumpre 

esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 
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0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em ombro esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por José Vinicius Garcia Ferreira em face 

de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (19/09/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044876-87.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Selma Geraldes Paula de Souza em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 14/03/2018, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 17204652) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID – 17203664. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

19652149) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A contestação foi apresentada, 

conforme ID 19006346. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

21199160), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Selma Geraldes Paula de Souza 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresentou “invalidez permanente média (50%) no punho 

direito”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 
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qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média no punho direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no punho direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de despesas médico-hospitalares 

está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 3º do artigo 3º da Lei nº. 

6.194/74 e está condicionado à mera comprovação do acidente e das 

despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, 

ambulatório ou médico assistente, nos termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei 

nº 6.194/74. No caso dos autos, com base nos documentos acostados, o 

requerente faz jus a cobertura pelo valor gasto a título de despesas 

médicas e suplementares, devidamente comprovados ID. 17204651) no 

valor de R$ 433,96 (quatrocentos e trinta e três reais e noventa e seis 

centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória 

da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão 

lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Selma Geraldes Paula de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

média no punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(14/03/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento do valor de R$ 433,96 

(quatrocentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos) por 

restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido 

monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo 

pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento), a partir da citação. c) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029593-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA NAIARA SILVA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029593-24.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Thalita Naiara Silva do Nascimento em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 26/03/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID –15230731), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.15230640. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18200462) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A parte requerida embora intimada, não 

apresentou contestação. A parte autora manifestou (ID – 18879335), 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou favorável ao 

laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Thalita Naiara Silva do Nascimento em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. A requerida devidamente citada, não 

apresentou contestação conforme certidão ID.19480589 razão pela qual 

decreto-lhe a revelia e verificando que a matéria é unicamente de direito, 

não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao 

julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil. Não obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção 

da veracidade dos fatos articulados, da análise dos autos que a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em membro superior direito e média 

(50%) em punho esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior direito, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável, e em punho esquerdo, como se deu em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento), e média em punho 

esquerdo em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% 

(setenta por cento), equivalente a R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o 

inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 6412,50 

(seis mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Thalita Naiara Silva do Nascimento em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

6412,50 (seis mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior direito e punho esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (26/03/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1004499-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI TAVARES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004499-40.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Irani Tavares de Lima em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 13/10/2018, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 17735246), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.17735242. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 20329283) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18477751), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

21768185), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada não 

manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Irani Tavares de Lima em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação pois foi juntado ao Id. 17735252. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior esquerdo.” Cumpre 

esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 
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em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Irani Tavares de Lima em face de Porto Seguro Companhia 

De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (13/10/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024364-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOMAR MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024364-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jeomar Martins da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 25/04/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 9336440) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil quatrocentos e quarenta 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 9336352. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

11149926) a parte autora não compareceu na audiência designada. Na 

contestação (ID – 10987456), alega à requerida a preliminar de alteração 

do polo passivo da lide, a ausência de requerimento administrativo prévio e 

o comprovante de endereço em nome de terceiro. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 11329159), reiterando os termos da 

exordial. Conforme decisão de id 15634316, o feito foi saneado, rejeitando 

as preliminares e nomeando perito para a realização de laudo pericial. 

Laudo pericial acostado no id 16771010. Manifestação das partes a 

respeito do laudo pericial (ID – 18698417; 19017055) Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Jeomar Martins da 

Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 37.440,00 

(trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que O periciado apresenta “incapacidade física leve 

(25%) em estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/04/2017 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 629 de 799



invalidez permanente em estrutura crânio facial como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em estrutura crânio facial, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jeomar Marins da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura crânio 

facial, corrigido monetariamente data do sinistro (25/04/2017) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031208-79.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta 

por Alexandro Lima Assis em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 05/05/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 15431015) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 15430635. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18202744) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 19582111), alega à 

requerida, a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir ante ausência do pedido do 

requerimento administrativo, da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 19491233), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida manifestou (ID. 

18642723 com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, proposta por Alexandro Lima Assis em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou, a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir ante ausência do pedido 

do requerimento administrativo, da juntada de comprovante de residência 

em nome do autor para fixação do foro. Rejeito a preliminar de alteração 

do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido 

a esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte 

legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do 

grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo, pois está juntado ao ID. 15431023. 
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Acerca da ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não 

consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas 

ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação, atestou que o periciado apresenta 

“Invalidez Permanente definida como média (50%) em joelho direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em joelho, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em joelho direito em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT , proposta por Alexandro Lima Assis em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em joelho Direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (05/05/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004483-86.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Walter Pereira Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 15/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17733641) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 15.080,26 (quinze mil e oitenta reais e vinte e seis 

centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.17733380. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

20334771) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 11741316), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 
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21581040), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. A parte requerida embora intimada não 

manifestou com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por José Walter Pereira Oliveira em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeito a preliminar de carência da ação sob o argumento de 

ausência de interesse processual, pois está juntada ID. 17733645. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 15.080,26 (quinze mil e 

oitenta reais e vinte e seis centavos). A parte autora juntou na inicial, além 

da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em segmento da 

coluna lombar”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente segmento da coluna, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em segmento da coluna 

lombar, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 2.531,25 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do 

parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DO REEMBOLSO DAS DESPESAS 

DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de 

despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 

3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera 

comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o 

seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID – 17733643, no valor de R$ 1580,26 (um mil e quinhentos 

e oitenta reais e vinte e seis centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 
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c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por José Walter Pereira Oliveira 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em segmento da coluna lombar, corrigido 

monetariamente data do sinistro (15/09/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento do valor de R$ 1580,26 (um mil e quinhentos e oitenta reais e 

vinte e seis centavos) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação; c) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020103-12.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maira Lino Da Silva em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 13/04/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 8323903), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.8323786. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 10798502) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 10773121), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência de documentos essenciais a 

regulação do sinistro. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

13201875), reiterando os termos da exordial, bem como manifestou 

favorável ao laudo pericial. A parte requerida manifestou (ID. 19903316) 

com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Maira Lino Da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ausência de documentos essenciais a regulação do 

sinistro. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, pois foi juntado ao Id. 8323903. Ainda, REJEITO 

ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, porque estão 

juntados ao ID. 8323872. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico 

, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior esquerdo e intenso (75%) em pé esquerdo” A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 
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os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável, e em pé esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 50 % (cinquenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento) e intenso em pé 

esquerdo, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, 

o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 

50% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 5.062,50 (cinco mil e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua 

o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando o valor de 

R$ 9.787,50 (nove mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Maira Lino Da Silva em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

9.787,50 (nove mil e setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro superior esquerdo e em pé esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (13/04/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002206-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER MANOEL BARACAT DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002206-97.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wender Manoel Baracat da Silva em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 08/03/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 17456099) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ai ID – 17456095. Pela decisão inicial foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19683619) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado laudo pericial. Na contestação (ID- 8703174), alega à requerida, 

preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação, reiterando os 

termos da inicial (22967229), bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. A parte requerida embora intimada, não manifestou com relação 

ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Wender Manoel Baracat da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 
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saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo pois está juntado ao ID. 17456101. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente leve (25%) em membro inferior esquerdo”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/03/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Wender Manoel Baracat da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (08/03/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022726-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS NEVES CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 10022726-49.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Josias Neves Camargo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 26/05/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 9114817) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ai ID – 9114662. Pela decisão inicial foi deferido o 

pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

11122860) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado laudo pericial. Na contestação (ID- 11055125), 

alega à requerida, preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade 

e sucumbência autoral. A parte autora impugnou a contestação, reiterando 

os termos da inicial (11327471), bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. A parte requerida manifestou (ID. 19792830) com relação ao laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Josias Neves Camargo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, 

fazendo menção ao principio da causalidade e sucumbência autoral. 

Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo pois está juntado ao 

ID. 9114853. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 37.440,00 

(trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente leve (25%) em membro 

superior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/05/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 
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0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Josias Neves Camargo em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (26/05/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002676-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MORAES FERRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002676-02.2017.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , proposta 

por Rodrigo Moraes Ferraz em face de Seguradora Líder Do Consorcio Do 

Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 07/09/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 4734950) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID – 4734868. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

20369556) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 7329900), 

alega à requerida, a preliminar da carência da ação ante a ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

11113749/8003120), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. Manifestação da requerida com 

relação ao laudo pericial, ID. 20539631. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT , proposta por Rodrigo Moraes Ferraz em face de 

Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou a preliminar da ação, da carência da 

ação ante a ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar 

de carência da ação ante a ausência de requerimento administrativo, pois 

está juntada ID. 4734965. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que 

o periciado apresenta “Invalidez Permanente definida como intensa (75%) 

em joelho esquerdo. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 
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seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em joelho esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, proposta por Rodrigo Moraes Ferraz em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em joelho esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (07/09/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031655-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031655-37.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Antonio Cavalcante da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 09/03/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 15501375), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.15501358. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

18200545) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A parte requerida embora intimada, 

não apresentou contestação. A parte autora manifestou (ID – 

19577441/18383002), pugnando pela decretação da revelia, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Antonio Cavalcante da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. A requerida 

devidamente citada, não apresentou contestação conforme certidão 

ID.19400563 razão pela qual decreto-lhe a revelia e verificando que a 

matéria é unicamente de direito, não havendo necessidade de se produzir 

provas em audiência, passo ao julgamento da lide, na forma prevista no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não obstante a revelia da parte 

ré, que traz a presunção da veracidade dos fatos articulados, da análise 

dos autos que a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor 

R$28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente leve (25%) em mão esquerda”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em mão esquerda, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 
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na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em mão esquerda, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória 

da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão 

lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Antonio Cavalcante da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em mão esquerda, corrigido monetariamente data do 

sinistro (09/03/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034773-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNY CAIO BARROS DE AMORIM TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034773-55.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - 

DAMS - DPVAT proposta por Fagny Caio Barros de Amorim Teixeira em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que 

foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 26/02/2017, conforme 

boletim de ocorrência anexado ID – 10714704 que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 195,00 (cento e noventa e 

cinco reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID – 10714695. Pela decisão inicial foi designada 

a audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 17026676) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera. A parte 

requerida embora intimada, não apresentou contestação. A parte autora 

pugna pelo julgamento antecipado. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de 

Despesas Médico – Hospitalares - DAMS - DPVAT proposta por Fagny 

Caio Barros de Amorim Teixeira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. A requerida devidamente citada, não apresentou contestação 

conforme certidão ID.18664378 razão pela qual decreto-lhe a revelia e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos 

fatos articulados, da análise dos autos que a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 195,00 (cento e noventa e cinco 

reais). Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, informa que logo após o acidente foi 

feito uma acordo judicial com a seguradora ficando pendente somente o 

reembolso pelas despesas médico – hospitalares, requerendo indenização 

no valor R$ 1.940,00 (um mil e novecentos e quarenta reais). A autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico e gastos com 

medicamentos, após o ocorrido. A análise conjunta dos documentos 

acostados evidencia o nexo causal entre o acidente e as despesas 

médico – hospitalares. Comprovada a despesa, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO REEMBOLSO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O reembolso de despesas 

médico-hospitalares está regulamentado pelo inciso III, e §§ 2º e 3º do 

artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado à mera comprovação do 

acidente e das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente, nos termos do art. 5º, § 1º, "b", 

da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com base nos documentos 

acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo valor gasto a título de 

despesas médicas e suplementares, devidamente comprovados ID – 

10414701, no valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do desembolso até a data 

do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança de Despesas 

Médico – Hospitalares - DAMS - DPVAT movida por Fagny Caio Barros de 

Amorim Teixeira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 195,00 (cento e 
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noventa e cinco reais) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação; c) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028271-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON APARECIDO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028271-66.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Adilson Aparecido Rodrigues de Amorim em face de Seguradora Líder 

Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 09/08/2016, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 15005005), que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.15004925. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

18195555) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A parte requerida embora intimada, 

não apresentou contestação. A parte autora manifestou pela decretação 

da revelia. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Adilson Aparecido Rodrigues de Amorim em face de Seguradora Líder 

Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. A requerida devidamente citada, não 

apresentou contestação conforme certidão ID.19452997razão pela qual 

decreto-lhe a revelia e verificando que a matéria é unicamente de direito, 

não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao 

julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil. Não obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção 

da veracidade dos fatos articulados, da análise dos autos que a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em joelho esquerdo” Cumpre 

esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em joelho esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 
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do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Adilson Aparecido Rodrigues de Amorim em face de 

Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em joelho esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (09/08/2016) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030522-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030522-57.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Vinicius de Moraes Fernandes em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 15/07/2018, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 15342864), que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID.15342435. Pelo despacho inicial, 

foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 18198048) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte 

requerida embora intimada, não apresentou contestação. A parte 

manifestou (ID. 18374407) com relação ao laudo pericial, bem como pugna 

pela decretação da revelia. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Vinicius de Moraes 

Fernandes em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. A requerida devidamente citada, não apresentou contestação 

conforme certidão ID.19457385 razão pela qual decreto-lhe a revelia e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos 

fatos articulados, da análise dos autos que a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente intensa (75%) em ombro esquerdo” Cumpre 

esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em ombro esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à 

pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe 

socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil 
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subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo 

evento narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na 

forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Vinicius de Moraes Fernandes em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (15/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031102-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERWERTON CARVALHO DE BARROS JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031102-87.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Herwerton Carvalho De Barros Junior em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que 

foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 11/06/2018, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 15414643), que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID.15414447. Pelo despacho inicial, 

foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 18195762) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte 

requerida embora intimada, não apresentou contestação. A parte autora 

manifestou (ID. 18376836/20407996) com relação ao laudo pericial, bem 

como pugna pela decretação da revelia. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Herwerton Carvalho 

De Barros Junior em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. A requerida devidamente citada, não apresentou contestação 

conforme certidão ID.20189017 razão pela qual decreto-lhe a revelia e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos 

fatos articulados, da análise dos autos que a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente leve (25%) em estrutura craniofacial” A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 
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(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente leve em estrutura craniofacial, em um grau de 25% 

(vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

c/c Danos Morais proposta por Herwerton Carvalho De Barros Junior em 

face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 3375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial da estrutura craniofacial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (11/06/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011265-80.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011265-80.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ronair Siqueira de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 14/12/2015, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 6057371) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 6057267. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 9572485) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 9607412), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide, a ausência de 

laudo do IML e carência da ação pela ausência de validade do boletim de 

ocorrência. A parte autora impugnou a contestação (ID – 13654236), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ronair Siqueira de Souza em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da lide, a ausência de laudo do IML e carência da ação pela 

ausência de validade do boletim de ocorrência. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 
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Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a 

não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, 

seja determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, 

produção de prova pericial por perito médico, a fim de complementar o 

laudo ou contrapô-lo. REJEITO a preliminar de Carência de Ação por 

invalidade do Boletim de Ocorrência, pois embora a seguradora recorrente 

tenha alegado em sede de preliminar de carência de ação, a invalidade do 

boletim de ocorrência, para a comprovação dos fatos alegados na inicial, 

não se trata de questão preliminar, mas matéria relativa à de prova 

documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. Assim, deverá ser 

analisada em momento oportuno, juntamente com o mérito. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) em estrutura torácica”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/12/2015 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, o percentual incidente será de 

até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura torácica em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ronair Siqueira de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura torácica, 

corrigido monetariamente data do sinistro (14/12/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000881-24.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c 

Devolução de Valores ajuizada por Sandra Regina Dias de Souza em 

desfavor de Residencial São José Empreendimento Imobiliário Ltda. – EPP. 

Sustenta a parte autora que comprou um lote no empreendimento São 

José, e que pagou até a data da propositura da ação pagou o valor de R$ 

19.415,32 (dezenove mil quatrocentos e quinze reais e trinta e dois 
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centavos). Informa que o empreendimento não correspondeu ao prometido 

no que concerne à área de lazer, acessibilidade quanto ao transporte 

público, dentre outros problemas, por isso desistiu da aquisição do lote e 

ao tentar rescindir o contrato, a requerida se negou a devolver 

integralmente o valor pago e informou que devolveria apenas R$ 8.000,00 

(oito mil reais), sobre o pretexto de os valores retidos correspondem a 

taxa de administração, o que representaria a retenção injustificada de 

quase 50%(cinquenta por cento) do valor pago. Alega, ainda que foi 

obrigada a arcar com comissão da corretagem no valor R$ 2.950.00 (dois 

mil, novecentos e cinquenta reais) Aduz ainda que tentou receber o valor 

de forma integral, mas não obteve sucesso. Diante do exposto, requer 

seja julgada procedente a presente ação, condenando a reclamada a 

devolução da quantia de R$ 19.415,32 (dezenove mil, quatrocentos e 

quinze reais e trinta dois centavos), relativo ao imóvel bem como a quantia 

de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) paga a título de 

comissão de corretagem. Deu a causa o valor de R$ 69.048,34 (sessenta 

nove mil, quarenta oito reais e trinta quatro centavos). Decisão inicial 

conforme ID.11534031. Audiência de conciliação realizada conforme termo 

ID Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 13107716, 

onde alega a ocorrência de prescrição da pretensão de restituição dos 

valores pagos a titulo de corretagem, pugnando, no mérito, pela 

improcedência do pedido. Impugnação conforme ID 15708754. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Devolução de Valores 

ajuizada por Sandra Regina Dias de Souza em desfavor de Residencial 

São José Empreendimento Imobiliário Ltda. – EPP. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Observa-se dos autos que a autora pretende a rescisão do 

contrato de compra e venda de imóvel com a restituição integral dos 

valores pagos, além da restituição dos valores pagos a titulo de correção 

de corretagem. Em sede de preliminar o requerido sustentou a prescrição 

da pretensão do ressarcimento dos valores pagos a titulo de comissão de 

corretagem. O prazo prescricional aplicável é o trienal, conforme previsão 

do art. 206, § 3º, IV do CCB pois a pretensão deduzida é de 

enriquecimento sem causa, verbis: Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três 

anos: (...) IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem 

causa; Nesse sentido é o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.551.956/SP: “RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM 

ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA 

TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA 

OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO. 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 

DO CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de 

serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere 

(art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção 

no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão 

de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO 

CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, 

tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração 

do contrato.2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso 

especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1551956/SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/08/2016, DJe 06/09/2016). No mesmo sentido : APELAÇÃO CÍVEL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMISSÃO 

DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. A matéria em liça 

restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento do 

Recurso Especial Repetitivo nº 1.551.956/SP (Tema 938). Deve ser 

aplicado ao caso o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, 

§ 3º, IV, do Código Civil, por se tratar de pretensão por cobrança indevida 

ou repetição do indébito que constitui enriquecimento sem causa. 

Precedente. Sentença mantida. O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que 

o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente 

levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 

Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do 

procurador da parte ré majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

(Apelação Cível, Nº 70075019414, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 06-06-2019) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO 

SANADO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de 

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir 

erro material existente na decisão judicial. No caso concreto, houve 

omissão no julgado quanto à análise da prescrição da pretensão de 

ressarcimento da verba paga a título de SATI, vício que deve ser sanado. 

PRESCRIÇÃO TRIENAL. O prazo prescricional tem início com a lesão do 

direito, segundo princípio da actio nata. Incidência da prescrição trienal 

sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão 

de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou 

atividade congênere (art.206, § 3º, IV, CC), nos termos da tese fixada em 

Recurso Repetitivo REsp n. 1.551.956 (Tema 938-STJ). Prescrição 

reconhecida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE 

ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.(Embargos de Declaração, Nº 

70081023137, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 23-05-2019) Observa-se dos 

documentos que instruem a inicial que a autora efetuou dois pagamentos 

da comissão, sendo um em 23/06/2014 e a segunda parcela em 

31/07/2014. Como a presente ação foi ajuizada 18/02/2018 e 

considerando o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV do 

CC, efetivamente a pretensão se encontra prescrita. Ante o exposto, 

ACOLHO a preliminar quanto ao pedido de restituição comissão de 

corretagem, porquanto evidenciada a prescrição, conforme o destacado 

na fundamentação. Quanto ao pedido de rescisão contratual com a 

restituição dos valores de forma integral, a aquisição de imóvel na planta é 

feita, ordinariamente, por meio de contratos celebrados para pagamento 

parcelado do respectivo preço, sendo caracterizados, juridicamente, como 

contratos de promessa de compra e venda, em que o vendedor promete 

vender ao comprador, e este, por sua vez, se compromete a comprar o 

imóvel objeto do contrato. Nessa situação, a compra e venda em si 

somente se aperfeiçoa após a quitação de todas as prestações, em 

momento futuro. Ocorre que, em virtude de determinadas circunstâncias, 

como arrependimento, alteração das condições financeiras, e etc, pode o 

comprador vir a desistir de concluir o contrato. Nesse caso, como os 

contratos de promessa de compra e venda são celebrados em caráter 

irretratável e irrevogável, é necessária a concordância de ambas as 

partes para possibilitar o desfazimento do negócio. Dessa forma, o 

instrumento utilizado para tanto é o distrato de promessa de compra e 

venda, que implica na resilição do contrato por mútuo acordo entre as 

partes, podendo até mesmo ser motivada por iniciativa do credor, sendo 

que, em qualquer das situações, o comprador terá sempre direito a 

restituição dos valores pagos, com as deduções cabíveis em favor do 

promitente vendedor, referentes às despesas administrativas com a 

formalização dos instrumentos contratuais, das despesas publicitárias e 

da corretagem de venda do bem, assim como do aluguel mensal do imóvel, 

caso tenha ocorrido a ocupação do bem. Foi firmado pela jurisprudência o 

entendimento de que é abusiva e ilegal a cláusula do distrato decorrente 

de compra e venda imobiliária que prevê a retenção integral ou a 

devolução ínfima das parcelas pagas pelo promitente comprador, sendo 

que a discussão gira em torno de se apurar qual o percentual adequado a 

título de retenção, estabelecendo-se os percentuais mínimo de 10% e 

máximo de 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, consoante o 

entendimento do STJ. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. 

CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 20% SOBRE OS VALORES PAGOS. 

SENTENÇA MANTIDA. I. Não comprovada a desídia da promitente 

vendedora no que se refere ao encaminhamento da documentação 

necessária para obtenção de financiamento imobiliário, o qual foi negado 

em razão da renda dos adquirentes, deve ser mantida sentença que 

declarou a rescisão do contrato por culpa dos compradores. II. Admite-se 

a incidência de cláusula penal sobre os valores pagos que devem ser 

restituídos em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel por culpa dos adquirentes. Havendo rescisão de contrato 

por culpa do comprador, mostra-se lícita cláusula que prevê retenção 

entre 10% e 25% dos valores pagos - Precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça. Mantida sentença que limitou a retenção em 20% dos valores 

pagos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078075660, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 

Puricelli Pires, Julgado em 13/09/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA 

E VENDA. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 
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PERCENTUAL DE RETENÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. O percentual de 

retenção estabelecido pelo acórdão recorrido em 20% dos valores pagos, 

não destoa da atual jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução 

do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, 

entende ser lícito ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 952241 / SP, Rel. Min. MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento: 22/11/2016) Dessa forma, 

entendo que percentual de retenção adequado a atual jurisprudência, em 

caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do 

promitente comprador, é lícito ao promitente vendedor reter 20% dos 

valores pagos pela parte autora. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Nulidade de 

Cláusula Contratual c/c Devolução de Valores ajuizada por Sandra Regina 

Dias de Souza em desfavor de Residencial São José Empreendimento 

Imobiliário Ltda. – EPP para : a) declarar rescindido o contrato de celebrado 

entre as partes; b) declarar nula a clausula contratual que prevê a 

retenção integral c) condenar os requeridos a devolução dos valores 

pagos a titulo de sinal e das parcelas pagas, a ser corrigido 

monetariamente do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

da citação, abatendo-se o percentual de 20% (vinte por cento) a título de 

retenção. d) Declarar prescrita a pretensão quanto a restituição dos 

valores a titulo de comissão de corretagem. Considerando que o autor 

decaiu em parte do pedido, e é o mesmo beneficiário da justiça gratuita, 

determino que cada parte arque com os honorários advocatícios de seu 

patrono constituído, nos termos do art. 86 do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031630-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO LOPES LELLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031630-24.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por João Divino Lopes Lellis em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 16/07/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 15499216), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.15499216. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

18202541) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A parte requerida embora intimada, 

não apresentou contestação. A parte autora manifestou (ID. 18379230) 

com relação ao laudo pericial, bem como pugna pela decretação da 

revelia. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Joao Divino Lopes Lellis em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. A requerida devidamente citada, não 

apresentou contestação conforme certidão ID.19482830 razão pela qual 

decreto-lhe a revelia e verificando que a matéria é unicamente de direito, 

não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao 

julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil. Não obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção 

da veracidade dos fatos articulados, da análise dos autos que a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em ombro 

esquerdo” A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 
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restou demonstrada invalidez permanente intensa em ombro esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à 

pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe 

socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil 

subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo 

evento narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na 

forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Joao Divino Lopes Lellis em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (16/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028716-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALMEIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028716-84.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vanessa Almeida de Jesus em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 29/03/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 15082135), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.15082008. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18227620) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18296624), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora não impugnou a contestação. 

As partes embora intimadas, não manifestaram com relação ao laudo. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Vanessa 

Almeida de Jesus em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 
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não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico , comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

ombro esquerdo” Cumpre esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e 

ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 

do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP- Exceção de 

impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em ombro esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Vanessa Almeida de Jesus em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (29/03/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028216-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILIA DE SOUZA CORREA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028216-18.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Davi Corrêa Santos, representado por sua genitora, Gracilia de Souza 

Correa Santos em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 21/02/2018, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

14997478), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID.14997446. 

Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme (ID – 18201275) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 17683345), alega à requerida, 
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preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, do defeito na 

representação, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. A parte autora não impugnou a 

contestação, embora intimada. As partes embora intimadas, não 

manifestaram com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Davi Corrêa Santos, 

representado por sua genitora, Gracilia de Souza Correa Santos. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da ação, do defeito na representação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. 

Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando que deveria 

constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de pressuposto processual 

– menor relativamente incapaz, pois a jurisprudência majoritária tem 

entendido pela admissibilidade da outorga, pelo representante legal de 

procuração por instrumento particular, não sendo exigível o instrumento 

público. Nesse sentido: REGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL DE MENOR PÚBERE. O menor púbere pode outorgar 

procuração “ad judicia” por instrumento particular, assistido por sua 

representante legal, somente sendo exigido o instrumento público quando 

para a realização de negócios (...)” (TJRS Agravo de Instrumento n.ºs 

70003232931 e 70003239514, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, J. 

14.11.2001). MANDATO JUDICIAL INSTRUMENTO PARTICULAR 

OUTORGADO POR MENOR PÚBERE. Não há necessidade de que o 

mandato ad judicia, outorgado por menor relativamente capaz, seja por 

instrumento público. Esta exigência, imposta no art.1289 do CC é relativa 

ao mandado ad negotia. Agravo provido (TGRS AI n.º 598581171, 21º 

Câmara Cível, Rel. Dr. Marco Aurélio Heinz, J. 17.03.99). 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL MENOR PÚBERE . Pode o menor púbere, 

assistido por seu representante legal outorgar procuração ad judicia na 

forma particular, sendo exigível a forma pública apenas quando ela for ad 

negotia. Interpretação do art. 1289 do CC. Recurso provido para dispensar 

referida formalidade (TJSP - AI 1.254.392-0/2 Rel. Claret de Almeida, 33ª 

Câm. Dir. Priv., J. em 08.06.09). Nestas condições, in casu, impõe-se 

reconhecer a validade e eficácia do instrumento particular outorgado pelo 

autor, menor, com a assistência da mãe e, por consequência, 

reconhece-se a regularidade da representação processual, declarando 

desnecessária a juntada da procuração por instrumento público. REJEITO 

a preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

pois foi juntado ao Id. 16336964. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro superior esquerdo.” Cumpre esclarecer, que as hipóteses de 

impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP- Exceção de impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– 

julgado em 29/11/2017). A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/02/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 
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OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Davi Corrêa Santos, representado por sua genitora, Gracilia 

de Souza Correa Santos em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (21/02/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Ciência ao 

representante do Ministério Público. Transitado em julgado, intime o 

vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, 

apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da 

sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o competente 

alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038710-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038710-73.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros 

S/A representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Sustenta que garante aos seus segurados danos elétricos nos 

termos e limites da apólice de seguro contratada. Informa que em 

03/10/2015, a unidade consumidora do segurado Karina Cristina de 

Arruda, foi afetado por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de 

distribuição administrada pela requerida, o que culminou na danificação de 

equipamentos eletrônicos, tendo efetuado, em 19/04/2016, o pagamento 

de indenização à segurada no valor de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e 

cinquenta reais). Ao final requer a procedência da ação e a condenação 

da requerida ao pagamento de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e 

cinquenta reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir do 

efetivo pagamento. Deu à causa o valor de R$ 3.550,00 (três mil, 

quinhentos e cinquenta reais). Na decisão inicial ID 11538925, foi 

designada audiência de conciliação, que ocorreu conforme termo ID 

12725835, onde foi tentada a conciliação sem êxito. Citada a requerida 

ofertou a contestação conforme ID 12865159, suscitando, em sede de 

preliminar, a falta de interesse de agir, pela ausência de pedido 

administrativo. Impugnação à contestação de conforme ID 16035472. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros S/A 

representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

cuja pretensão é a condenação da concessionária ao pagamento do 

importe de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais), a título de 

ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de 

oscilações de energia por descargas elétricas. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Primeiramente, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual/ carência da ação pela falta de interesse de agir sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que já se encontra pacificado o 

entendimento no qual, mesmo não requerido na via administrativa, esse 

fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder 

Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. Alega a requerente 

que formalizou contrato de seguro com a empresa Karina Cristina de 

Arruda, e houve oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o 

que ocasionou na danificação em vários equipamentos eletrônicos. Com 

efeito, restou comprovado nos autos a má-prestação de serviços pela 

concessionária requerida, mormente porque houve dano nos aparelhos, 

decorrente das oscilações de energia elétrica, conforme se vê da prova 

documental acostada à inicial, regulação de sinistro da empresa de 

perícias e laudos técnicos. A seguradora demonstrou, ainda, sua 

legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em 

contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao 

segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele. A responsabilidade civil 

das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, 

dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de 

energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6º da 

Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre 

os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência 

de força maior. No entanto, a concessionária não provou excludente de 

responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em 

repará-los, a teor do art. 37, §6º da CF. Não houve qualquer iniciativa da 

requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica 

foram regularmente prestados no dia questionado, ônus que não se 

desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os 

danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a 

seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a 

Súmula 188 do STF. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de 

cobrança CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

oscilação da tensão da rede elétrica. relação de consumo. 

responsabilidade objetiva. danos sofridos demonstrados. dever de 

indenizar configurado. sentença mantida - recurso desprovido. A 

apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, 

atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, 

nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O direito da seguradora de 

sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 

786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no 

DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE 

PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
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DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não possibilita afirmar a 

ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações 

internas do imóvel do autor, de onde decorre a responsabilidade da 

concessionária pelos danos constatados, pois na hipótese a sua 

responsab i l idade é  ob je t i va . ”  (TJSP –  Ape lação  n º 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação 

Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros S/A representada 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta 

reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da 

ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento de 18% sobre o valor da condenação, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030672-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO BRITO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030672-38.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Carlos Augusto Brito Ferreira em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 20/08/2018, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 15358611), que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID.15358261. Pelo despacho inicial, 

foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 18198959) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte 

requerida embora intimada, não apresentou contestação. A parte autora 

manifestou (ID. 18372262/20404759) com relação ao laudo pericial, bem 

como pugna pela decretação da revelia. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, Carlos Augusto Brito Ferreira em 

face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. A requerida 

devidamente citada, não apresentou contestação conforme certidão 

ID.20189918 razão pela qual decreto-lhe a revelia e verificando que a 

matéria é unicamente de direito, não havendo necessidade de se produzir 

provas em audiência, passo ao julgamento da lide, na forma prevista no 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não obstante a revelia da parte 

ré, que traz a presunção da veracidade dos fatos articulados, da análise 

dos autos que a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico 

Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior esquerdo.” A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 20/08/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 
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presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Carlos Augusto Brito Ferreira em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(20/08/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038505-10.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038505-10.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joaquim de Souza Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 29/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 16325353) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 16324357. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18227640) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18192095), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (ID – 20411814), reiterando os termos da 

exordial. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Joaquim de Souza 

Oliveira Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

direito”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 
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CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/09/2018 em face da Medida 

Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da 

Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o 

valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de 

sua invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joaquim de Souza Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(29/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003524-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros 

S/A representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. Sustenta que garante aos seus segurados danos elétricos nos 

termos e limites da apólice de seguro contratada. Informa que em 

09/01/2017, a unidade consumidora do segurado Kelvilyn Franco de Lima, 

foi afetado por um distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição 

administrada pela requerida, o que culminou na danificação de 

equipamentos eletrônicos, tendo efetuado, em 10/02/2017, o pagamento 
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de indenização à segurada no valor de R$ 5.943,95 (cinco mil, novecentos 

e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos). Ao final requer a 

procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 

5.943,95 (cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco 

centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do efetivo 

pagamento. Deu à causa o valor de R$ 5.943,95 (cinco mil, novecentos e 

quarenta e três reais e noventa e cinco centavos). Na decisão inicial ID 

16134935, foi designada audiência de conciliação, que ocorreu conforme 

termo ID 17768745, onde foi tentada a conciliação sem êxito. Citada a 

requerida ofertou a contestação conforme ID 18002056, suscitando, em 

sede de preliminar, a falta de interesse de agir, pela ausência de pedido 

administrativo. Impugnação à contestação de conforme ID 19174705. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros S/A 

representada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

cuja pretensão é a condenação da concessionária ao pagamento do 

importe de R$ 5.943,95 (cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e 

noventa e cinco centavos), a título de ressarcimento de indenização paga 

ao segurado em decorrência de oscilações de energia por descargas 

elétricas. O deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, 

observando aos princípios da brevidade e economia processual, passo a 

julgar antecipadamente a presente lide. Primeiramente, REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual/ carência da ação pela 

falta de interesse de agir sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

já se encontra pacificado o entendimento no qual, mesmo não requerido na 

via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Alega a requerente que formalizou contrato de seguro com Kelvilyn 

Franco de Lima, e houve oscilações de energia na rede fornecida pela 

requerida, o que ocasionou na danificação em vários equipamentos 

eletrônicos. Com efeito, restou comprovado nos autos a má-prestação de 

serviços pela concessionária requerida, mormente porque houve dano 

nos aparelhos, decorrente das oscilações de energia elétrica, conforme 

se vê da prova documental acostada à inicial, regulação de sinistro da 

empresa de perícias e laudos técnicos. A seguradora demonstrou, ainda, 

sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada 

em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao 

segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele. A responsabilidade civil 

das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, 

dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de 

energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6º da 

Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A 

concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre 

os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência 

de força maior. No entanto, a concessionária não provou excludente de 

responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em 

repará-los, a teor do art. 37, §6º da CF. Não houve qualquer iniciativa da 

requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica 

foram regularmente prestados no dia questionado, ônus que não se 

desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Assim, comprovado os 

danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a 

seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a 

Súmula 188 do STF. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de 

cobrança CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. 

oscilação da tensão da rede elétrica. relação de consumo. 

responsabilidade objetiva. danos sofridos demonstrados. dever de 

indenizar configurado. sentença mantida - recurso desprovido. A 

apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, 

atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, 

nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O direito da seguradora de 

sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que 

competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 

786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no 

DJE 16/12/2014) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE 

PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não possibilita afirmar a 

ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações 

internas do imóvel do autor, de onde decorre a responsabilidade da 

concessionária pelos danos constatados, pois na hipótese a sua 

responsab i l idade é  ob je t i va . ”  (TJSP –  Ape lação  n º 

013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito 

Privado, DJE 30/04/2014). Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação 

Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros S/A representada 

por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a 

requerida ao pagamento de R$ 5.943,95 (cinco mil, novecentos e quarenta 

e três reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do desembolso. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de 

18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028934-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ROSA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028934-15.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gilson Rosa Xavier em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/04/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 15124020), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.17735242. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18201242) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A parte requerida embora intimada, não 

apresentou contestação. A parte autora manifestou (ID. 

18508506/19613288) com relação ao laudo pericial, bem como pugna pela 

decretação da revelia. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Gilson Rosa Xavier em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. A requerida devidamente citada, não 

apresentou contestação conforme certidão ID.19481600 razão pela qual 

decreto-lhe a revelia e verificando que a matéria é unicamente de direito, 

não havendo necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao 

julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de 

Processo Civil. Não obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção 

da veracidade dos fatos articulados, da análise dos autos que a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em membro inferior direito.” Cumpre 

esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 
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conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/04/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

direito, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Gilson Rosa Xavier em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (10/04/2016) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028785-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MAX BANDEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028785-19.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joel Max Bandeira da Silva em face de Seguradora Líder Do Consorcio 

Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 01/11/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 15094785), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e 

sessenta reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.15094733. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

18198977) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A parte requerida embora intimada, 

não apresentou contestação. A parte autora manifestou (ID. 

18292635/20629379) com relação ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Joel Max Bandeira 

da Silva em face de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT 

SA. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. A requerida devidamente citada, não apresentou contestação 

conforme certidão ID.20557808 razão pela qual decreto-lhe a revelia e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos 

fatos articulados, da análise dos autos que a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e 

sessenta reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 
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em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior esquerdo.” A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/11/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Joel Max Bandeira da Silva em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(01/11/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029659-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER KIM DE OLIVEIRA ATANASIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029659-04.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Glauber Kim de Oliveira Atanasio de Souza em face de Seguradora 

Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 26/07/2018, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 15238361) que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 38.160,00 (trinta e 

oito mil e cento e sessenta reais) em decorrência de sua invalidez. Com a 

inicial vieram os documentos anexos ao ID. 15238349. Pela decisão da, foi 

deferido os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme consta no (ID – 18198944) foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. A parte requerida embora intimada, não apresentou 

contestação. A parte autora manifestou (ID. 18430572/20323407) com 

relação ao laudo pericial, bem como pugna pela decretação da revelia. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Glauber 

Kim de Oliveira Atanasio de Souza em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais. A requerida devidamente citada, não apresentou 

contestação conforme certidão ID.20189556 razão pela qual decreto-lhe a 

revelia e verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos 

fatos articulados, da análise dos autos que a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 
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requerendo indenização no valor R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e 

sessenta reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) em pé esquerdo, e intensa (75%) 

em ombro esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável, e em pé, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em pé esquerdo em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento) e, intenso em ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), 

equivalente a R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) e 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, receberá R$ 4.218,75 (quatro mil e duzentos e dezoito reais e 

setenta e cinco centavos ). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por Glauber Kim de Oliveira Atanasio de 

Souza em face de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA., 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 4.218,75 

(quatro mil e duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

pé esquerdo e ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

26/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038834-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE APARECIDA SOUSA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038834-22.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Leidiane Aparecida Sousa Araújo em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 09/05/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 16372999) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.375,00 (trezentos e setenta e cinco 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 16372480. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

18230181) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17980793), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. Impugnação à contestação conforme id 

21167230. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Leidiane Aparecida Souza Araújo em face de Porto Seguro Companhia 
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de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.375,00 

(treze mil e trezentos e setenta e cinco reais reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

média (50%) no tornozelo esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses 

de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/05/2018 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DO DANO MORAL No que concerne à pretensão indenizatória da parte 

autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos 

autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser 

demonstrada a culpa dos demandados pelo evento narrado nos autos, 

incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 

373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, 

conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, para haver o 

reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a presença do dano, 

do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos do art. 

373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato 

constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, impõem-se a 

improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 
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elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O 

reembolso de despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo 

inciso III, e §§ 2º e 3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado 

à mera comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima 

com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, o requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID. 16373000) no valor de R$ 54,96 (cinquenta e quatro 

reais e noventa e seis centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT proposta por Leidiane Aparecida Souza Araújo em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em tornozelo esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (09/05/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento do valor de R$ 54,96 (cinquenta e quatro reais e noventa e 

seis centavos) por restituição com despesas médicas e suplementares 

(DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data 

do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação. c) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Processo Número: 1021320-56.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021320-56.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Daniel Xavier Cazzeta em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 21/04/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 14190253), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.14189664. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 17530425) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 21369506), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, da 

necessidade de adequação do valor da causa, de carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 21571877/17873716), 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. A parte requerida manifestou (ID. 21415630) com relação ao 

laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Daniel Xavier Cazzeta em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, da necessidade de 

adequação do valor da causa, de carência da ação pela falta de interesse 

de agir, pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar 

de alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, pois foi juntado ao Id. 14191073. Rejeitadas as 
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preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro superior esquerdo” A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/04/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Daniel Xavier Cazzeta em face de Porto Seguro Companhia 

De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (21/04/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025650-96.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Carlos Henrique Barbosa dos Santos em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 11/12/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 14959708), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.14686702. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18202068) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17352027), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro. A parte autora não impugnou a 

contestação. A parte requerida manifestou (ID. 18568256) com relação ao 

laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Carlos Henrique Barbosa dos Santos em face de Porto 

Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 
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preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da juntada de comprovante de residência em nome do autor 

para fixação do foro. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente leve (25%) em membro inferior esquerdo.” Cumpre 

esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/12/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), 

equivalente a R$ 2362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 

1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 
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aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Carlos Henrique Barbosa dos Santos 

em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 2362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (11/12/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027851-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA VANESSA ROSA GALANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027851-61.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Sonia Vanessa Rosa Galante em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 28/07/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 14956464) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID 14956437. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18201800) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Devidamente citada, a requerida deixou decorrer 

o prazo sem apresentar contestação, conforme id 20612715. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Sonia Vanessa 

Rosa Galante em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. A 

parte requerida, mesmo devidamente citada, não apresentou contestação, 

conforme certidão de ID – 20612715, razão pela qual decreto-lhe a revelia. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente 

média (50%) em membro inferior direito”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 28/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 
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indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Sonia Vanessa Rosa Galante em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(28/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020787-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rosenilda Moreira Mendes em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 16/03/2018, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 14132635) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID. 14132611. Pela decisão da, foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a citação e 

intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 17723538), suscitou o 

requerido em sede de preliminar a alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação e da inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Conforme consta no (ID – 

17520567) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora 

não impugnou a contestação. As partes não manifestaram com relação ao 

laudo pericial embora intimadas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Rosenilda Moreira Mendes em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de preliminar a alteração do polo passivo da ação, da carência da 

ação e da inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, pela ausência 

do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como residual (10%) em membro 

estrutura torácica e estrutura abdominal e intenso (75%) em quadril 
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direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica e estrutura abdominal, como 

se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 100% 

(cem por cento) do valor máximo indenizável e em quadril, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura abdominal 

e estrutura torácica, em um grau de 10% (dez por cento) e intenso em 

quadril direito, em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim 

sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% 

(dez por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), 

equivalente a R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), 10% 

(dez por cento) do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), 

equivalente a R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais) e 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e 

cinco por cento), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos) de acordo com que preceitua o inc. II 

do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando o valor de R$ 

5231,25 (cinco mil e duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Rosenilda Moreira Mendes em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

5.231,25 (cinco mil e duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

estrutura abdominal e estrutura torácica e quadril direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (16/03/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027854-16.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alberico José Oliveira da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 17/06/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 14956531) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 14956490. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18201529) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Manifestação da parte autora concordando 

com o laudo pericial acostado (ID – 18369926). Devidamente citada, a 

requerida deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, conforme 

id 20611028. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

ajuizada proposta por Alberico José Oliveira da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. A parte requerida, mesmo 

devidamente citada, não apresentou contestação, conforme certidão de ID 

– 20611028, razão pela qual decreto-lhe a revelia. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Inexistindo preliminares 

a serem analisadas, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 664 de 799



síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como média (50%) em membro 

inferior esquerdo e média (50%) na mão esquerda”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável e para a mão esquerda, o percentual 

incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento) e média na mão 

esquerda em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais) e 50% (cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% 

(setenta por cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alberico José Oliveira da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo e mão esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro 

(17/06/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021554-38.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wellington Wegher em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 14/03/2018, conforme Boletim de Acidente de Trânsito 

anexado (ID – 14215984) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID. 14215881. Pelo despacho inicial foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 17635647) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17721829), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora não impugnou a contestação. 

As partes não manifestaram com relação ao laudo embora intimadas. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Wellington Wegher em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da lide, de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente leve (25%) em 

punho esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 
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Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em punho esquerdo, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Wellington Wegher em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

punho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (14/03/2018) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003688-17.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Valéria Pereira César em desfavor de Unimed Cuiabá. A parte autora 

alega em síntese, que é usuária do plano de saúde fornecido pela 

requerida e foi diagnosticada com morbidade odontológica, necessitando 

de intervenção cirúrgica para reconstrução óssea do maxilar. Requereu a 

autorização para o procedimento em face na requerida que recusou a 

autorização sob alegação de que o contrato não cobre despesas 

odontológicas. Busca o julgamento procedente a fim de que seja 

determinado a requerida que autorize e cubra de imediato o procedimento 

cirúrgico buco-maxilo, custeando todo material e procedimento necessário, 

a ser realizado junto a rede de hospitais credenciados, cobrindo 

integralmente o solicitado pelo médico especialista, condenando, ainda a 

requerida em danos morais. Deferido os benefícios da justiça gratuita ao 

autor e liminar indeferida às fls. 47/48. Em defesa (fls. 80/102) a requerida 

sustentou a legalidade da não autorização dos procedimentos solicitados 

por ausência de cobertura do tratamento pleiteado prevista no contrato 

celebrado entre as partes. Afirmou a inexistência de abusividade na 

conduta da operadora. Alegou a carência dos pressupostos 

autorizadores da obrigação de indenizar, quais sejam, ato ilícito e o nexo 

de causalidade. Impugnação às fls. 181/201. Intimadas para manifestarem 

acerca da necessidade de produção de prova, somente a parte requerida 

manifestou-se às fls. 208, requerendo o julgamento antecipado da lide. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Valéria 

Pereira César em desfavor de Unimed Cuiabá visando a condenação da 

requerida ao custeio e reembolso integral do procedimento cirúrgico 

buco-maxilar, somados a danos morais. Inicialmente, cumpre asseverar 

que o feito se encontra apto para julgamento, pois sendo questão do 

mérito, mesmo que de direito e de fato, não reclama que seja produzida 

prova em audiência, autorizando, assim, a aplicação do disposto no inciso 

I, do artigo 355, do Código de Processo Civil. O aludido procedimento fora 

negado em razão do parecer desfavorável da requerida, cujo teor informa 

que o tratamento vindicado é exclusivamente odontológico, excluído do 

plano de saúde, uma vez que o procedimento não envolve conduta médica 

profissional e não tem necessidade dos cuidados indicados (ID 

11814804). Pois bem. A Resolução n. 1.536/1998 do Conselho Federal de 

Medicina estabelece que se impõe o dever da seguradora fornecer 

cobertura ao segurado de cirurgia buco-maxilo-facial, ainda que não haja 

previsão de cobertura para procedimentos odontológicos, quando o caso 

abordar interesses comuns à medicina e à odontologia. No caso concreto, 

verifica-se a existência de previsão dos serviços não cobertos pelo 

contrato na “cláusula XII – VI)” às fls. 148/149, eximindo a cobertura para 

“Procedimentos Odontológicos, ainda que decorrentes de acidente 

pessoal, exceto cirurgias buco-maxilo-faciais que necessite de ambiente 

hospitalar (...)”. No entanto, a previsão de ausência de cobertura a qual 

faz menção a supracitada cláusula, não se aplica ao presente caso, tendo 

em vista que as documentações juntadas aos autos comprovam que se 

trata de uma ocorrência de interesse comum da medicina e da odontologia, 

tais como os que têm sido reconhecidos pela jurisprudência para o fim de 

determinar a cobertura de tratamentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais 

pelos planos de saúde. Compulsando os autos, depreende-se que o 

procedimento reivindicado – osteotomia alvéolo palatina e reconstrução 

parcial da maxila – abrange a área médica, sendo comum às ciências da 

medicina e da odontologia, e não puramente odontológico. Os laudos 

médicos apresentados conforme ID 11814795 narram a situação da parte 

autora como perda de função do sistema estomatognático. Insta salientar 

que o funcionamento anormal da articulação mandibular, ligamentos, 

músculos da mastigação, ossos maxilar-mandíbula, dentes e estruturas de 

suporte dentário traz malefícios ao paciente, tais como sintomas de dor de 

cabeça, dor de ouvido e/ou zumbidos, dor ou cansaço dos músculos da 

mastigação, ruídos articulares (estalos ou crepitação) e dificuldade para 

abrir a boca. Dessa forma, a negativa de cobertura contratual foi abusiva 

e ilegal. Trata-se de hipótese de cirurgia buco-maxilo-facial que necessita 

de ambiente hospitalar devido a complexidade, não sendo mero 

procedimento odontológico. Há desnecessidade de submissão do usuário 

a perícia interna ou a segunda opinião médica como condicionante da 

autorização, tendo em vista que não cabe à requerida (administradora do 

plano de saúde) questionar, impugnar ou condicionar os procedimentos 

solicitados pelo médico que acompanha o paciente, pois é o profissional 

especialista que trata do paciente quem tem a indiscutível atribuição de 

analisar o caso clínico e sugerir o melhor tratamento para o problema 

apresentado. As internações hospitalares para a realização de 

procedimentos buco-maxilo-faciais devem ser arcadas pelas operadoras 

dos planos de saúde, até mesmo quando realizadas por cirurgiões 

dentistas. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, ainda 

que o mero descumprimento contratual não seja causa geradora de dano 

moral indenizável, o entendimento jurisprudencial assente no Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que a injusta recusa de cobertura de 

seguro saúde dá direito ao segurado ao ressarcimento dos danos 

extrapatrimoniais sofridos, tendo em vista que tal fato agrava a situação 

de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, 

ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, 

de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Destarte, é notório que as 

circunstâncias lhe causaram grande abalo, sofrimento e angústia, pois 

mesmo pagando o plano de saúde por longos anos, quando precisou 

realizar procedimento necessário para tratamento teve a cobertura 

negada. As argumentações da requerida não tem o condão de afastar a 

sua responsabilidade. Com efeito, foi violada a expectativa do autor, visto 

que a recusa imprópria do Plano de Saúde para cobertura de 

procedimento configura abuso de direito e descumprimento de norma 

contratual, capazes de gerar dano moral indenizável. Isto é, diante da dor 

causada pela recusa do plano de saúde em prestar os serviços médicos 

necessários, cabível a indenização por danos morais, em observância aos 

princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde. Com 
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relação ao valor a ser fixado a título de indenização, deve o juiz ter em 

mente o princípio de que o dano moral não pode ser fonte de lucro, posto 

que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento de perda e na 

diminuição da autoestima pessoal e familiar. O ressarcimento deve apenas 

ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível. 

Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador 

de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser compatível com a 

reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 

experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 

as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se 

fizerem presentes. Acontece que a indenização por dano moral não deve 

ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, pois não se pode esquecer 

que a demandada é uma grande operadora de plano de saúde e que o 

quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo 

ato ilícito. Na situação em evidência, valorando-se as peculiaridades da 

hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente para a 

fixação de indenização em hipóteses similares, tenho por fixar o quantum 

a título de indenização por danos morais em R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais). Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais proposta por Valéria Pereira César em desfavor de Unimed 

Cuiabá, para: a) Determinar o reembolso dos valores dispendidos pela 

autora referente ao procedimento cirúrgico de reconstrução total da 

maxilar, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC da data do desembolso, nos termos da Súmula 

362 do STJ, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação. b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta sentença, nos termos da Súmula 

362 do STJ, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso – recusa da operadora, consoante Súmula 54 do STJ. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024315-87.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Mauro Sergio Cipriano Costa em face de Seguradora 

Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT AS. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 01/10/2017, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 14549700), que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e 

oito mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID.15342435. Pelo despacho inicial, 

foi deferido o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 18201171) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte 

requerida embora intimada, não apresentou contestação. A parte 

manifestou (ID. 18542112/19746834) com relação ao laudo pericial, bem 

como pugna pela decretação da revelia. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Mauro Sergio Cipriano 

Costa em face de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. A requerida devidamente citada, não apresentou contestação 

conforme certidão ID.19492630 razão pela qual decreto-lhe a revelia e 

verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos 

fatos articulados, da análise dos autos que a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em cotovelo esquerdo” Cumpre 

esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em cotovelo esquerdo, como se deu no caso em 
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questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente media em cotovelo esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Mauro Sergio Cipriano Costa em face de Seguradora 

Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em cotovelo esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (01/10/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006259-24.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jessica Magalhães da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 25/02/2017, conforme boletim 

de ocorrência anexado (ID – 18007083) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 18007062. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

23071868), foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 

22958584), alega a requerida a preliminar de adequação do valor da 

causa. Impugnação à contestação conforme id 23979715, reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Jessica Magalhães da Silva em face de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de adequação do valor da causa. No 

que tange ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, 

em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou 

suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, 

razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas a preliminar, passo a análise do mérito. 

Alega o autor, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 

(vinte e oito mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que 

“a periciada apresenta incapacidade permanente intensa (75%) no joelho 

esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 
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vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/02/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no joelho esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, a requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à 

pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe 

socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil 

subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo 

evento narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na 

forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jessica Magalhães da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial intensa do joelho esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (25/02/2017) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022476-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022476-79.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rogério Ferreira de Arruda em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 22/08/2017, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 14332255) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 14332184. Pela decisão inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 17974050), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência do laudo do IML Conforme (ID – 

17526701) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A parte autora não impugnou a 

contestação. As partes embora intimadas, não sem manifestaram acerca 

do laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Rogério Ferreira de Arruda em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de carência da ação 
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pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ausência do laudo do IML. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. IMPROCEDE a preliminar de ausência 

do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo pelo IML, não impede 

que, em momento posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio ou a 

requerimento da parte, produção de prova pericial por perito médico, a fim 

de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo 

a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

tornozelo esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em tornozelo, como se deu em questão, o percentual 

incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em tornozelo esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Rogério Ferreira de Arruda em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 
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conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(22/08/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024955-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONDINA CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024955-45.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Ondina Carvalho em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 02/02/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 14622207), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.14622054. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18196362) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 18801198), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro. A parte autora não impugnou a 

contestação. A parte requerida manifestou (ID.18624973) com relação ao 

laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Ondina Carvalho em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da juntada de comprovante de residência em nome do autor 

para fixação do foro. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, 

afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a 

função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima para 

figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente intensa (75%) em punho esquerdo” Cumpre 

esclarecer, que as hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são 

taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP- Exceção de impedimento cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000– julgado em 29/11/2017). A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 
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de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/02/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa em punho esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Maria Ondina Carvalho em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em punho esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (02/02/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044872-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRA ANTONIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIR DE ARRUDA BOTELHO OAB - MT19242/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1044872-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDOMIRA ANTONIA DE ARRUDA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Valdomira Antonia de Arruda em face de Segurador Líder do 

Consórcio DPVAT S.A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 31/07/2018, conforme Boletim de 

Ocorrência anexado (fls. 42/44) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 46), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

50/73), alega à requerida, em sede preliminar de falta de interesse de agir 

pela pendência de finalização de procedimento administrativo, em razão da 

ausência de entrega da documentação necessária para o pleito 

administrativo. No mérito, ataca a caracterização do nexo causal, 

pugnando pela improcedência do pedido inicial. Conforme (fls.133/135) foi 

realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação (fls. 148/152), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte requerente (fls. 141/142), com relação ao laudo. A 

parte requerida deixou de se manifestar acerca do laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Valdomira Antonia 

de Arruda em face de Segurador Líder do Consórcio DPVAT S.A. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de falta de interesse de agir pela pendência de finalização de 

procedimento administrativo, em razão da ausência de entrega da 

documentação necessária para o pleito administrativo. Não obstante, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual, posto que a 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária e a 

pendência à regulação do sinistro administrativo não obsta a propositura 

de ação judicial, instruída com os documentos necessários à sua 

propositura e aptos à compreensão da controvérsia, sobretudo porque o 

direito de acesso à justiça não deve ficar condicionado à óbice de 

natureza administrativa. Desse modo, afasto as preliminares invocadas. 

Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim e Certidão de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 
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atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) 

do membro superior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 31/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do membro superior esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Valdomira Antonia de Arruda em face de Segurador Líder do Consórcio 

DPVAT S.A, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(31/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038839-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038839-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO MARTINS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Martins da Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/09/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

(fls. 21/22) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Pela decisão (fls. 44), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (fls. 49/51) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial. Transcorrido o prazo para apresentação de 

contestação, conforme certidão de fls. 55. A parte autora manifestou-se 

(fls. Fls. 57/60), reiterando os termos da exordial pugnando pela 

decretação da revelia. O réu foi declarado revel (fls. 61), sendo 

determinada sua intimação para manifestar-se acerca do laudo. 

Manifestação do requerido às fls. 65/84, sem qualquer menção ao laudo. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por João 

Martins da Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Diante 

da inércia do réu frente às alegações apresentadas pelo requerente, o 

Código de Processo Civil prevê, em seu art. 344, a decretação de revelia, 

uma vez que, ao deixar de refutá-las, serão considerados verdadeiros os 

fatos apresentados. A figura do julgamento antecipado da lide é admitida 

nos casos de revelia, onde o direito é disponível. Ademais, já há nos autos 

subsídios suficientes para o julgamento, em conformidade ao art. 355, II 

c/c e 344, todos do Código de Processo Civil. Alega a parte autora, em 

síntese, que sofreu acidente de transito, restando incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
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reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e de Atendimento, documentos que comprovam o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) no pé esquerdo”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no pé esquerdo, em um grau de 25% 

(vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

João Martins da Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um 

mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta do pé esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(10/09/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023150-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CUSTODIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023150-23.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: THAIS CUSTODIO DA ROCHA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Thais Custodio da Rocha em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 02/10/2018, conforme Boletim 

de Ocorrência anexado (fls. 20/22) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 56), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

70/89), alega à requerida, em sede preliminar: a) incompetência relativa; b) 

alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; c) da falta de 

interesse de agir pela ausência do requerimento administrativo; d) 

ausência de comprovação da entrega da documentação necessária para 

o pleito administrativo; e) ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo pela apresentação de 

comprovante de endereço em nome de terceiro; e) da impugnação à 

justiça gratuita. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Conforme (fls.120) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao 

mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial 

ás fls. 122/124. A parte autora impugnou a contestação (fls. 127/135), 

reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte requerente (fls. 

136), com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Thais Custodio da Rocha em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido suscitou 

em sede de contestação a preliminar de: a) alteração do polo passivo da 
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lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios 

Do Seguro DPVAT S. A; b) da falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo; c) incompetência relativa; d) ausência de 

comprovação da entrega da documentação necessária para o pleito 

administrativo; e) ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo pela apresentação de 

comprovante de endereço em nome de terceiro; e) da impugnação à 

justiça gratuita. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que o requerimento foi protocolado e 

acostado, devidamente comprovado, conforme fls. 47/55. REJEITO ainda a 

impugnação à concessão da justiça gratuita, tendo em vista que os 

documentos carreados dão conta da hipossuficiência vivenciada pelo 

autor. Igual sorte assiste à requerida quanto a preliminar de incompetência, 

notadamente por constituir faculdade do autor da ação de cobrança do 

seguro DPVAT, escolher entre os foros do seu domicílio, do local do 

acidente, ou ainda do domicílio do réu, conforme Súmula 540 do STJ. No 

que concerne as outras preliminares, frise-se que não há necessidade de 

apresentação de comprovante de endereço em nome do demandante, 

sendo inviável tal exigência, haja vista que não encontra guarida em lei. 

Nesse mesmo sentido, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro administrativo não obsta 

a propositura de ação judicial, instruída com os documentos necessários à 

sua propositura e aptos à compreensão da controvérsia, sobretudo 

porque o direito de acesso à justiça não deve ficar condicionado à óbice 

de natureza administrativa. Desse modo, afasto as preliminares 

invocadas. Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim e 

Certidão de Ocorrência e Ficha de Atendimento, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) do membro inferior direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do membro superior esquerdo, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 
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totalizando R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Thais Custodio da Rocha em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (02/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - 

CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013590-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013590-57.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO FREIRE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Freire da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 27/06/2018, conforme Boletim de Ocorrência anexado (fls. 

27/29) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Pela decisão (fls. 220), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (fls. 234/246), alega a requerida, em 

sede preliminar: a) ilegitimidade passiva, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) da carência 

da ação pela falta de interesse de agir pela ausência do requerimento 

administrativo; c) ausência de comprovante de residência em nome do 

autor; d) impugnação à justiça gratuita. No mérito, defende a 

improcedência dos pedidos iniciais. Conforme (fls.250/253) foi realizada a 

audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou 

infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a 

contestação (fls. 257/262), reiterando os termos da exordial e 

concordando com o laudo. Manifestação da parte requerida (fls. 264), 

comprovando o recolhimento dos honorários periciais. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por João Freire da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de: a) ilegitimidade 

passiva, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) da carência da ação pela falta de 

interesse de agir pela ausência do requerimento administrativo; c) 

ausência de comprovante de residência em nome do autor; d) impugnação 

à justiça gratuita. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo 

pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

No que concerne à impugnação à concessão da justiça gratuita, 

verifica-se que os documentos carreados dão conta da hipossuficiência 

vivenciada pelo autor. Quanto á necessidade de apresentação de 

comprovante de endereço em nome do demandante, tem-se por inviável tal 

exigência, haja vista que não encontra guarida em lei. Desse modo, afasto 

as preliminares invocadas. Superadas as preliminares, profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim e Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como intensa (75%) do punho 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 
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administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 27/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do punho direito, em um grau de 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por João Freire da Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (27/06/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - 

CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026280-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIAN DIOGO DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026280-21.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIAN DIOGO DA SILVA ANDRADE REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Adrian Diogo da Silva Andrade em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 01/12/2016, conforme Boletim de 

Ocorrência anexado (fls. 19/20) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 24), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

36/62), alega à requerida, em sede preliminar: a) alteração do polo passivo 

da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) necessidade de adequação do 

valor da causa; c) da falta de interesse de agir pela ausência do 

requerimento administrativo; d) ausência de comprovação da entrega da 

documentação necessária para o pleito administrativo. No mérito, ataca a 

caracterização do nexo causal, fazendo menção ao princípio da 

eventualidade. Conforme (fls.160/163) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (fls. 

163/170), reiterando os termos da exordial. Embora devidamente 

intimadas, as partes não se manifestaram acerca do laudo. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Adrian Diogo 

da Silva Andrade em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de: a) alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) necessidade 

de adequação do valor da causa; c) da falta de interesse de agir pela 

ausência do requerimento administrativo; d) ausência de comprovação da 

entrega da documentação necessária para o pleito administrativo. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 
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seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 

administrativo não obsta a propositura de ação judicial, instruída com os 

documentos necessários à sua propositura e aptos à compreensão da 

controvérsia, sobretudo porque o direito de acesso à justiça não deve 

ficar condicionado à óbice de natureza administrativa. No que concerne a 

preliminar de adequação do valor da causa, tendo em vista que em ações 

dessa natureza a parte somente saberá o valor exato a que tem direito 

após se submeter a exame pericial, têm-se que a quantia requerida na 

exordial é meramente estimativa, razão pela qual, também não assiste 

razão à requerida quanto ao ponto. Desse modo, afasto as preliminares 

invocadas. Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Boletim de Atendimento, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade 

física como leve (25%) do punho esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/12/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do punho esquerdo, em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Adrian Diogo da Silva Andrade em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta do punho esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (01/12/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 
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(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015351-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015351-26.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: L. H. D. G. S. REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Luiz 

Henrique das Graças Silva, menor, assistido por sua genitora Eliana das 

Graças da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguro Gerais. Sustenta 

a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

12/07/2018, conforme boletim de ocorrência anexado (fls. 26/27) que lhe 

causou a invalidez. Afirma que recebeu extrajudicialmente a menor o valor 

de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), contudo, requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a 

parte requerida condenada a indenizá-lo da diferença de R$ 11.812,50 

(onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), haja vista o 

parâmetro previsto na legislação regente de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 35), 

foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação e 

intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (fls. 64/81), a requerida suscita preliminar de ilegitimidade 

passiva, pela alteração do polo passivo da lide, para inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A. No mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Conforme (fls. 130/135) foi 

realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação (fls. 139/147), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte requerente (fls. 149), com relação ao laudo. 

Comprovante de depósito dos honorários periciais e manifestação do 

requerido com relação ao laudo (fls. 150/203). Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Luiz Henrique das 

Graças Silva, menor, assistido por sua genitora Eliana das Graças da Silva 

em face de Porto Seguro Cia de Seguro Gerais. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de ilegitimidade 

passiva pela alteração do polo passivo da lide. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, a elaboração de Boletim de Ocorrência em 

data posterior ao sinistro não afasta, por si só, o direito à indenização, 

haja vista a possibilidade de comprovação do nexo de causalidade por 

outros meios de prova. Superadas as preliminares, profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, 

em síntese, que sofreu acidente de transito, restando incapacitada, 

requerendo complementação de indenização no valor R$ 11.812,50 (onze 

mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, elementos que comprovam o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido, tais quais ficha de 

atendimento laboratorial e histórico médico. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação, atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como média (50%) no membro superior esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa a menor, o autor faz 

jus complementação da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO 

VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de 

Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição 

da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 
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sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo se aplica o percentual 

de 70% (setenta por cento). Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente média do membro superior esquerdo 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento) para o membro 

superior esquerdo, de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais). Ocorre que já houve a satisfação extrajudicial de 

parte do valor devido em sede administrativa (fls. 34), portanto somente há 

que se falar em pagamento remanescente, no valor de R$ 3.037,50 (três 

mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), sendo medida pertinente o 

deferimento parcial do pedido. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Luiz Henrique das 

Graças Silva, menor, assistido por sua genitora Eliana das Graças da Silva 

em face de Porto Seguro Cia de Seguro Gerais, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial incompleta no membro superior esquerdo, 

corrigido monetariamente da data do sinistro (12/07/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025814-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JHOANA DARC SCHOLZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais proposta 

por Luan Scholz Albino, menor, representado por sua genitora Jhoana 

Darc Scholz, em face de Porto Seguro Cia de Seguros. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

18/02/2019, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 51/52, que lhe causou 

a invalidez. Afirma que requereu o benefício à seguradora, contudo, em 

atitude injustificada a requerida se recusa a receber o requerimento 

administrativo, dificultando assim o acesso e direito da parte requerente ao 

recebimento de sua indenização. Requer o julgamento procedente a ação, 

a fim de ver a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez, 

bem como em indenização por danos morais. Pela decisão (fls. 134), foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação e intimação 

da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação 

(fls. 165/198), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade passiva da 

lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios 

Do Seguro DPVAT S. A; da carência da ação por ausência de Boletim de 

Ocorrência lavrado na data do sinistro; da inépcia da inicial, ante a 

ausência de documentos indispensáveis ao pedido administrativo. No 

mérito, sustenta a ausência de caracterização do nexo causal, fazendo 

menção ainda princípio da eventualidade. Conforme (fls. 201) foi realizada 

a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou 

infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 202/203). A parte autora 

impugnou a contestação (fls. 208/228), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte requerente (fls. 229/230), e da requerida (fls. 

238/240), com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por Luan 

Scholz Albino, menor, representado por sua genitora Jhoana Darc Scholz, 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros. Preliminarmente, o requerido 

suscitou em sede de contestação a preliminar de de ilegitimidade passiva 

da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da carência da ação por ausência de 

Boletim de Ocorrência lavrado na data do sinistro; da inépcia da inicial, 

ante a ausência de documentos indispensáveis ao pedido administrativo. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 
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a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

necessário frisar que, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro administrativo não obsta 

a propositura de ação judicial, instruída com os documentos necessários à 

sua propositura e aptos à compreensão da controvérsia, sobretudo 

porque o direito de acesso à justiça não deve ficar condicionado à óbice 

de natureza administrativa, restando prejudicada também a preliminar de 

inépcia da inicial. Ademais, a apresentação de Boletim de ocorrência 

lavrado em data posterior ao sinistro não impede a propositura de ação 

judicial para recebimento do Seguro DPVAT, sobretudo em razão da 

possibilidade de produção de outros meios de prova aptos a comprovar o 

nexo de causalidade. Desse modo, afasto as preliminares invocadas. 

Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da 

documentação de praxe, Boletim de ocorrência de fls. 51/52 e o Prontuário 

(fls. 53/55), comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) 

do membro inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados 

e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e 

as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade 

com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no membro inferior direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

Pretende a parte autora a condenação em danos morais pelo fato de que a 

parte requerida atuou com negligência e omissão, protelando o pagamento 

da indenização e se recusando a receber o requerimento administrativo. 

De plano, verifica-se que não assiste razão à parte autora, posto que o 

não pagamento administrativo da indenização, configura mero dissabor. 

Nesse sentido, calha trazer á baila jurisprudência do E. Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – 

NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o 

pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, 

mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à 

imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má 

fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A 

verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, 

levando em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por Luan 

Scholz Albino, menor, representado por sua genitora Jhoana Darc Scholz, 
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em face de Porto Seguro Cia de Seguros, para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (18/02/2019) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização por danos morais. Transitado em julgado, intime o 

vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, 

apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da 

sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o competente 

alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann 

Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027890-24.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEYVISOM GUILHERME DE MAGALHAES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Deyvison 

Guilherme de Magalhães, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 04/05/2019, conforme boletim de ocorrência anexado (fls. 

48/49) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Pela decisão (fls. 208), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (fls. 237/245), alega à requerida, em 

sede preliminar: a) alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) 

ausência de comprovação da entrega da documentação necessária para 

o pleito administrativo; c) carência da ação pela apresentação de Boletim 

de Ocorrência sem validade. Por fim, defende a improcedência do pedido, 

fazendo menção ao princípio da causalidade e sucumbência. Conforme 

(fls. 266/269) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão 

DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. A parte 

autora impugnou a contestação (fls. 273/293), reiterando os termos da 

exordial e impugnando o laudo pericial realizado. Manifestação da parte 

requerida (fls. 297/300) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Deyvison Guilherme de 

Magalhães, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de a) alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) ausência de 

comprovação da entrega da documentação necessária para o pleito 

administrativo; c) carência da ação pela apresentação de Boletim de 

Ocorrência sem validade. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, necessário frisar que, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regulação do 

sinistro administrativo não obsta a propositura de ação judicial, instruída 

com os documentos necessários à sua propositura e aptos à 

compreensão da controvérsia, sobretudo porque o direito de acesso à 

justiça não deve ficar condicionado à óbice de natureza administrativa, 

restando prejudicada também a preliminar de inépcia da inicial. Ademais, a 

falta ou irregularidade de Boletim de ocorrência não impede a propositura 

de ação judicial para recebimento do Seguro DPVAT, sobretudo em razão 

da possibilidade de produção de outros meios de prova aptos a comprovar 

o nexo de causalidade. Não obstante, vislumbro a validade do Boletim de 

Ocorrência juntado aos autos. Desse modo, afasto as preliminares 

invocadas. Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Ficha de Atendimento, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A parte autora impugnou o laudo 

pericial confeccionado no mutirão de conciliação, sustentando que o perito 

incorreu em equivoco quanto à classificação e subclassificação dos 

danos, ocorrendo confusão entre grau da lesão e grau da perda da 

função, haja vista que o assistente técnico aferiu grau superior ao 

identificado na audiência. Pois bem, constata-se que não assiste razão à 

parte autora quanto a esse ponto. Isso porque, o laudo realizado em 

mutirão, por profissionais médicos especializados, sob o pálio do juízo, foi 

executado a partir de procedimento padrão em perícias judiciais de 

DPVAT, concluindo-se legitimamente pela existência de disfunção parcial 

incompleta em grau leve (25%) no membro do corpo afetado pelo acidente 

automobilístico. Ora, o modo de apreciação do quadro clínico da vítima, 

para fins de enquadramento no conceito legal de invalidez, cabe ao 

respectivo expert, não sendo suficiente para justificar eventual vício ou 

nulidade do laudo confeccionado a simples discordância da conclusão do 

perito oficial quanto ao grau da lesão, desprovida de elementos aptos a 

desqualificar a sua idoneidade. Assim, estando o laudo em consonância 

com os demais documentos médicos apresentados pela autora, divergindo 
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da conclusão do assistente técnico apenas na proporção da lesão, tenho 

por acatá-lo, afastando-se impugnação apresentada. A perícia médica 

judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a periciada 

apresenta “incapacidade física como média (25%) no pé esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/05/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no pé esquerdo, em um grau de 25% 

(vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Deyvison Guilherme de Magalhães, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta do pé esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (04/05/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - 

CGJ n. 6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015662-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIA BUENO DE ALMEIDA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Antonia Bueno de 

Almeida, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a 

parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

01/03/2019, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 29/31, que lhe causou 

a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 

42), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação e 

intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (fls. 134/162), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da falta de interesse de agir pela 

ausência de resposta administrativa; da ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora; da impugnação à gratuidade de 

justiça. No mérito, ataca a caracterização do nexo causal e pugna pela 

improcedência dos pedidos inicias. Conforme (fls. 97) foi realizada a 

audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou 

infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 99/100). A parte autora 

impugnou a contestação (fls. 102/125), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte autora (fls.126/128), com relação ao laudo. 

Devidamente intimada, a parte requerida deixou de manifestar-se acerca 

do laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Antonia Bueno de Almeida, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Preliminarmente, a requerida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da falta de interesse de agir pela 

ausência de resposta administrativa; da ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora; da impugnação à gratuidade de 
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justiça. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual, sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

REJEITO ainda a impugnação à concessão da justiça gratuita, tendo em 

vista que os documentos carreados dão conta da hipossuficiência 

vivenciada pelo autor. Quanto á necessidade de apresentação de 

comprovante de endereço em nome do demandante, tem-se por inviável tal 

exigência, haja vista que não encontra guarida em lei. Ademais, a 

elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro não 

afasta, por si só, o direito à indenização, haja vista a possibilidade de 

comprovação do nexo de causalidade por outros meios de prova. Afasto 

as preliminares invocadas. Superadas as preliminares, profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Consta do pedido, além da documentação de praxe, 

Boletim de ocorrência de fls. 29/30 e Prontuário Médico (fls. 27/28), 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) no ombro 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 
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Antonia Bueno de Almeida, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo, corrigido monetariamente desde a 

data do sinistro (01/03/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - 

CGJ n. 6/2020
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027821-89.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HOSANA MARIA ANDRE FREITAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Hosana Maria 

André Freitas, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta 

a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

09/09/2018, conforme boletim de ocorrência anexado (fls. 28/29) que lhe 

causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a 

parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela 

decisão (fls. 207), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Na contestação (fls. 244/274), alega à requerida a preliminar da 

alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da 

necessidade de adequação do valor da causa; da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, dada a ausência do requerimento administrativo. 

No mérito, ataca a caracterização do nexo causal, fazendo menção ao 

principio da causalidade e a sucumbência autoral. Conforme (fls. 327/330) 

foi realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. Manifestação da parte 

requerente (fls. 332/344), impugnando a contestação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Hosana Maria 

André Freitas, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de preliminar da alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da 

necessidade de adequação do valor da causa; da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, dada a ausência do requerimento administrativo. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual, sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

No que concerne a preliminar de adequação do valor da causa, tendo em 

vista que em ações dessa natureza a parte somente saberá o valor exato 

a que tem direito após se submeter a exame pericial, têm-se que a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa, razão pela qual, também 

não assiste razão à requerida quanto ao ponto. Superadas as 

preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Prontuário 

Médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que 

a periciada apresenta “incapacidade física como intensa (75%) na mão 

direita”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 
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o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A 

RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. 

APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. 

LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do 

seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a verificação, caso a 

caso, através de documentos idôneos hábeis a demonstrar sua 

ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, 

ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de 

Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, a partir do laudo 

realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez 

permanente na mão direita, em um grau de 75% (setenta e cinco por 

cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do valor máximo 

indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que preceitua o 

inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 

(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Hosana Maria André Freitas, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de $ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta na mão direita, corrigido monetariamente data do sinistro 

(09/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026621-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HULISSEIA FERREIRA DA CUNHA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Hulisseia Ferreira 

da Cunha em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a 

parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

19/05/2019, conforme Boletim de Ocorrência anexado (fls. 32/35) que lhe 

causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a 

parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela 

decisão (fls. 41), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Na contestação (fls. 43/51), alega à requerida, em sede 

preliminar: a) alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) 

da carência da ação pela falta de interesse de agir pela pendência de 

conclusão do pedido administrativo; c) ausência de comprovação da 

entrega da documentação necessária para o pleito administrativo. No 

mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Conforme 

(fls.100/103) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão 

DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. A parte 

autora impugnou a contestação (fls. 107/130), reiterando os termos da 

exordial. Manifestação da parte requerente (fls. 131/133) e requerido (fls. 

137/138), com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Hulisseia Ferreira da Cunha em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido suscitou 

em sede de contestação a preliminar de: a) alteração do polo passivo da 

lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios 

Do Seguro DPVAT S. A; b) da carência da ação pela falta de interesse de 

agir pela pendência de conclusão do pedido administrativo; c) ausência de 

comprovação da entrega da documentação necessária para o pleito 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 
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pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve conclusão pedido administrativo antes do 

ajuizamento da presente ação, tendo em vista que a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regulação do 

sinistro administrativo não obsta a propositura de ação judicial, instruída 

com os documentos necessários à sua propositura e aptos à 

compreensão da controvérsia, sobretudo porque o direito de acesso à 

justiça não deve ficar condicionado à óbice de natureza administrativa. 

Frise-se que a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro administrativo não obsta a propositura 

de ação judicial, instruída com os documentos necessários à sua 

propositura e aptos à compreensão da controvérsia, sobretudo porque o 

direito de acesso à justiça não deve ficar condicionado à óbice de 

natureza administrativa. Desse modo, afasto as preliminares invocadas. 

Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de trânsito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Ficha de 

Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) 

do ombro direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/05/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do ombro direito, em um grau de 50% 

(cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Hulisseia Ferreira da Cunha em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (19/05/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1043961-04.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GILCEMAR ANTONIO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Gilcemar Antonio de Souza, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 10/08/2019, conforme Boletim de Ocorrência 

anexado (fls. 22/24) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 30), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

41/56), alega à requerida, em sede preliminar: alteração do polo passivo 

da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da carência da ação pela falta de 

interesse de agir pela pendência de regulação do sinistro, em razão da 

ausência de comprovação da entrega da documentação necessária para 

o pleito administrativo. No mérito, defende a improcedência do pedido. 

Conforme (fls. 89/93) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao 

mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. 

A parte autora impugnou a contestação (fls. 96/106), reiterando os termos 

da exordial. Devidamente intimados, a requerente manifestou-se acerca do 

laudo às fls. 107/110. Fazendo o mesmo a requerida às fls. 113/118. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Gilcemar 

Antonio de Souza, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de: alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da carência da 

ação pela falta de interesse de agir pela pendência de regulação do 

sinistro, em razão da ausência de comprovação da entrega da 

documentação necessária para o pleito administrativo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a demandada 

parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual, sob o argumento de que 

não houve finalização do sinistro administrativo antes do ajuizamento da 

presente ação, tendo em vista que a ausência de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 

administrativo não obsta a propositura de ação judicial, instruída com os 

documentos necessários à sua propositura e aptos à compreensão da 

controvérsia, sobretudo porque o direito de acesso à justiça não deve 

ficar condicionado à óbice de natureza administrativa. Desse modo, afasto 

as preliminares invocadas. Superadas as preliminares, profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Prontuário Médico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) no tornozelo direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/08/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 
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invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do tornozelo direito, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Gilcemar Antonio de Souza, em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta do tornozelo direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (10/08/2019) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015802-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISLEINE DA SILVA MARTINEZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Gisleine da Silva 

Martinez, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a 

parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

21/11/2018, conforme Declaração de Ocorrência de fls. 33, que lhe 

causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a 

parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela 

decisão (fls.98), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Na contestação (fls. 140/172), suscita a requerida a preliminar de 

ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da necessidade de 

adequação do valor da causa; da inépcia da inicial, pela ausência de 

comprovação da entrega da documentação necessária para a concessão 

do pleito administrativo; da carência da ação pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, atacou a caracterização do nexo 

causal e pugnou pela improcedência dos pedidos. Conforme (fls. 227) foi 

realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 228/229). A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo às fls. 232/234 e impugnou a 

contestação (fls. 236/252), reiterando os termos da exordial. Embora 

devidamente intimada para se manifestar quanto ao laudo pericial, a 

requerida deixou transcorrer o prazo in albis (fls. 253). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Gisleine da Silva 

Martinez, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da 

necessidade de adequação do valor da causa; da inépcia da inicial, pela 

ausência de comprovação da entrega da documentação necessária para 

a concessão do pleito administrativo; da carência da ação pela ausência 

de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 
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obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de adequação do valor 

da causa, tendo em vista que em ações dessa natureza a parte somente 

saberá o valor exato a que tem direito somente após se submeter a exame 

pericial, têm-se que a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa, razão pela qual, também não assiste razão à requerida quanto 

ao ponto. Quanto a preliminar de inépcia da inicial, a sorte é a mesma, 

posto que a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro administrativo não obsta a propositura 

de ação judicial, instruída com os documentos necessários à sua 

propositura e aptos à compreensão da controvérsia, sobretudo porque o 

direito de acesso à justiça não deve ficar condicionado à óbice de 

natureza administrativa. Ademais, afasto a preliminar de ausência de 

interesse processual, sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Superadas as preliminares, profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Consta do pedido, além da documentação de praxe, 

Declaração de Ocorrência de fls. 33 e Prontuário de Atendimento de fls. 

35, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) do 5° dedo da 

mão esquerda”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 5° dedo da mão esquerda, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do 5° dedo da mão esquerda, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 10% (dez por cento), de acordo com que preceitua 

o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT movida por Gisleine da Silva Martinez, em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta do 5° dedo da mão esquerda, corrigido monetariamente 

data do sinistro (21/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - 

CGJ n. 6/2020
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Processo Número: 1028179-54.2019.8.11.0041
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MATHEUS CONCEICAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028179-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MATHEUS CONCEICAO DE ARAUJO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Matheus Conceição de Araujo, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 12/11/2018, conforme Relatório de 

Ocorrência de fls. 49/50, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu 
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o benefício à seguradora, contudo, em atitude injustificada a requerida se 

recusa a receber o requerimento administrativo, dificultando assim o 

acesso e direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez, bem como em 

indenização por danos morais. Pela decisão (fls. 129), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (fls. 169) foi 

realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 170/171). Na 

contestação (fls. 174/208), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da necessidade de adequação do 

valor da causa; da carência da ação por ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, sustenta a ausência de caracterização do nexo 

causal, fazendo menção ainda princípio da eventualidade. A parte autora 

impugnou a contestação (fls. 396/416), reiterando os termos da exordial. 

Manifestação da parte requerente (fls. 417), com relação ao laudo. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por 

danos morais proposta por Matheus Conceição de Araujo, em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da 

necessidade de adequação do valor da causa; da carência da ação por 

ausência de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar 

no pólo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual, sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. No que concerne a preliminar de 

adequação do valor da causa, tendo em vista que em ações dessa 

natureza a parte somente saberá o valor exato a que tem direito após se 

submeter a exame pericial, têm-se que a quantia requerida na exordial é 

meramente estimativa, razão pela qual, também não assiste razão à 

requerida quanto ao ponto. Desse modo, afasto as preliminares 

invocadas. Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta 

do pedido, além da documentação de praxe, Relatório de ocorrência de 

atendimento, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como intensa 

(75%) do ombro esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 
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demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL Pretende a parte autora a condenação 

em danos morais pelo fato de que a parte requerida atuou com negligência 

e omissão, protelando o pagamento da indenização e se recusando a 

receber o requerimento administrativo. De plano, verifica-se que não 

assiste razão à parte autora, posto que o não pagamento administrativo da 

indenização, configura mero dissabor. Nesse sentido, calha trazer á baila 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA 

– NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa 

da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a 

reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa 

efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A 

condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor 

irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por 

Matheus Conceição de Araujo, em face de Porto Seguro Cia de Seguros, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(12/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028458-40.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE LUIZ FERREIRA COSTA REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação 

de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

indenização por danos morais proposta por José Luiz Ferreira Costa, em 

face de Seguradora Líder Do Consórcio DPVAT S.A. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

30/01/2019, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 54/55, que lhe causou 

a invalidez. Afirma que requereu a complementação do benefício à 

seguradora, contudo, em atitude injustificada a requerida se recusa a 

receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e 

direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida condenada a 

indenizá-lo da diferença calculada tendo como parâmetro o montante de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez, bem como em indenização por danos morais. Pela decisão (fls. 

69), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação e 

intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (fls. 165/198), suscita a requerida a preliminar de 

necessidade de adequação do valor da causa; da carência da ação por 

falta de interesse processual, em razão do pagamento na via 

administrativa; do vício de representação, dada a ausência de instrumento 

público de procuração. No mérito, sustenta o regular pagamento pela via 

administrativa, fazendo menção ainda princípio da eventualidade. 

Conforme (fls. 216) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao 

mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial 

(fls. 218/219), que restou prejudicado. A parte autora impugnou a 

contestação (fls. 221/236), reiterando os termos da exordial. Devidamente 

intimadas para se manifestarem acerca do laudo, ambas as partes se 

quedaram inertes. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

c/c indenização por danos morais proposta por indenização por danos 

morais proposta por José Luiz Ferreira Costa, em face de Seguradora 

Líder Do Consórcio DPVAT S.A. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de necessidade de adequação do valor 

da causa; da carência da ação por falta de interesse processual, em 

razão do pagamento na via administrativa; do vício de representação, 

dada a ausência de instrumento público de procuração. Em relação a 

preliminar de de adequação do valor da causa, tendo em vista que em 

ações dessa natureza a parte somente saberá o valor exato a que tem 

direito após se submeter a exame pericial, têm-se que a quantia requerida 

na exordial é meramente estimativa, razão pela qual, também não assiste 

razão à requerida quanto ao ponto. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar 

de ausência de interesse, haja vista que em se tratando de pedido de 

complementação de seguro DPVAT, o pagamento a menor do valor que o 

segurado entende devido já configura a recusa da seguradora e, por 

consequência, a pretensão resistida, tendo o requerente direito de pleitear 

eventual diferença. Ademais, quanto ao alegado vício de representação, 

constato que não há necessidade da Procuração concedida por 

analfabeto ser confeccionada por Instrumento Público, devendo apenas 

preencher os requisitos do art. 595, do CC. Desse modo, afasto as 

preliminares invocadas. Superadas as preliminares, profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, 

em síntese, que sofreu acidente de transito, restando incapacitada, 

requerendo a complementação de indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), por supostamente ter recebido 

administrativamente a menor. A perícia médica judicial realizada em sessão 

de conciliação, restou prejudicada, conforme laudo de fls. 218. Com efeito, 

a necessidade de provar é algo que se encarta, dentre os imperativos 

jurídico-processuais, na categoria de ônus, sendo por isso que a ausência 

de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. 

Desse modo, aquele que alega possuir um direito, deve, antes de mais 
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nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. No 

caso sob exame, a perícia fora marcada e, a parte autora agindo de 

maneira desidiosa deixou de trazer documentos para viabilizar o exame, o 

que impossibilitou o Sr. Perito de confeccionar o laudo para ratificar ou 

retificar a perícia e a indenização realizada administrativamente. 

Ressalta-se que a realização do exame é de seu próprio interesse. Dessa 

feita, revela-se evidente a desídia da parte autora em dar continuidade do 

feito com a produção pericial a embasar julgamento do feito, haja vista que 

apesar de devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo 

prejudicado, quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 237. Conforme se 

vê, o autor se não se desincumbiu do ônus da prova, tendo em vista que a 

perícia seria imprescindível para o convencimento deste magistrado. 

Portanto, impõe-se a improcedência do pedido de complementação de 

indenização securitária. DO DANO MORAL Pretende a parte autora a 

condenação em danos morais pelo fato de que a parte requerida atuou 

com negligência e omissão, protelando o pagamento da indenização e se 

recusando a receber o requerimento administrativo. De plano, verifica-se 

que o pedido foi prejudicado, ante a improcedência do pedido anterior. 

Desse modo, considerando que a necessidade de complementação da 

indenização não restou comprovada, improcede o pedido de indenização 

por danos morais. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil, suspensa a exigibilidade, por haver sido deferido os 

benefícios da gratuidade de justiça. Transitado em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029147-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CARINE DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029147-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA CARINE DO CARMO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Katia Carine do Carmo, em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 24/06/2019, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 

176/177, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício à 

seguradora, contudo, em atitude injustificada a requerida se recusa a 

receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e 

direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez, bem como em indenização por danos 

morais. Pela decisão (fls. 187), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (fls. 226) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial (fls. 228/229). Na contestação (fls. 231/263), 

suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT S. A; da necessidade de adequação do valor da causa; da 

ausência de interesse de agir pela falta de requerimento administrativo. No 

mérito, sustenta a ausência de caracterização do nexo causal, fazendo 

menção ainda princípio da eventualidade. Embora devidamente intimadas 

para se manifestarem acerca do laudo pericial, as partes quedaram-se 

inertes. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c 

indenização por danos morais proposta por Katia Carine do Carmo, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros. Preliminarmente, o requerido 

suscitou em sede de contestação a preliminar de de ilegitimidade passiva 

da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da necessidade de adequação do 

valor da causa; da ausência de interesse de agir pela falta de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual, sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. No que concerne a preliminar de 

adequação do valor da causa, tendo em vista que em ações dessa 

natureza a parte somente saberá o valor exato a que tem direito após se 

submeter a exame pericial, têm-se que a quantia requerida na exordial é 

meramente estimativa, razão pela qual, também não assiste razão à 

requerida quanto ao ponto. Desse modo, afasto as preliminares 

invocadas. Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta 

do pedido, além da documentação de praxe, Boletim de ocorrência e o 

Prontuário Médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após 

o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como intensa 

(75%) do membro inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 
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acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no membro inferior esquerdo, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). DO DANO MORAL Pretende a parte autora a condenação em 

danos morais pelo fato de que a parte requerida atuou com negligência e 

omissão, protelando o pagamento da indenização e se recusando a 

receber o requerimento administrativo. De plano, verifica-se que não 

assiste razão à parte autora, posto que o não pagamento administrativo da 

indenização, configura mero dissabor. Nesse sentido, calha trazer á baila 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA 

– NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa 

da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a 

reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa 

efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A 

condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor 

irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por Katia 

Carine do Carmo, em face de Porto Seguro Cia de Seguros, para condenar 

a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro (24/06/2019) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013229-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DALLA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013229-40.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALEX DALLA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alex Dalla Costa, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 03/03/2018, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 26/27, 

que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim 

de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. 
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Pela decisão (fls. 42), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (fls. 44/61), suscita a requerida a 

preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A. No mérito, 

ataca a caracterização do nexo causal, fazendo menção ao princípio da 

eventualidade. Conforme (fls. 216) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial (fls. 219/220). A parte autora impugnou a 

contestação (fls. 223/230), reiterando os termos da exordial e 

manifestou-se acerca do laudo às fls. 231/234. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Alex Dalla Costa, 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta 

do pedido, além da documentação de praxe, Boletim de ocorrência e a 

Ficha de Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como 

intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/03/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 
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do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Alex Dalla Costa, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro esquerdo, corrigido 

monetariamente desde a data do sinistro (03/03/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042190-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LISBOA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042190-88.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANO LISBOA DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Adriano Lisboa da Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 26/05/2019, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 

18/19, que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Pela decisão (fls. 29), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (fls. 37/66), suscita a requerida a 

preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da 

necessidade de adequação do valor da causa; da carência da ação por 

falta de interesse de agir, pela ausência de comprovação da entrega da 

documentação necessária para o pleito administrativo. No mérito, ataca a 

caracterização do nexo causal, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Conforme (fls. 152) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial (fls. 154/155). A parte autora impugnou a 

contestação (fls. 158/167), reiterando os termos da exordial e 

manifestou-se acerca do laudo às fls. 168/169. Manifestação da parte 

requerida (fls. 174), com relação ao laudo Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Adriano Lisboa da Silva, em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido suscitou 

em sede de contestação a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT S. A; da necessidade de adequação do valor da causa; da 

carência da ação por falta de interesse de agir, pela ausência de 

comprovação da entrega da documentação necessária para o pleito 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual, posto que 

pendência de finalização do procedimento administrativo em razão da 

ausência de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regulação do sinistro não obsta a propositura de ação judicial, instruída 

com os documentos necessários à sua propositura e aptos à 

compreensão da controvérsia, sobretudo porque o direito de acesso à 

justiça não deve ficar condicionado à óbice de natureza administrativa. Em 

relação a preliminar de adequação do valor da causa, tendo em vista que 

em ações dessa natureza a parte somente saberá o valor exato a que tem 

direito após se submeter a exame pericial, têm-se que a quantia requerida 

na exordial é meramente estimativa, razão pela qual, também não assiste 

razão à requerida quanto ao ponto. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Superadas as preliminares, profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, 

em síntese, que sofreu acidente de transito, restando incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Consta do pedido, além da documentação de praxe, Boletim de 

ocorrência e Ficha Ambulatorial, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como 

intensa (75%) do 4° dedo da mão esquerda”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 
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(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/05/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 4° dedo da mão esquerda, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do 4° dedo da mão esquerda, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 10% (dez por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos). DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Adriano Lisboa da Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.012,50 (um 

mil e doze reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente parcial incompleta do 4° dedo da mão 

esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro (26/05/2019) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego 

Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042432-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042432-47.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO PAULO DIAS DE ALMEIDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por João Paulo Dias de Almeida em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 09/06/2019, conforme Boletim de Ocorrência 

anexado (fls. 22/24) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) em 

decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 33), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

35/57), alega à requerida, em sede de contestação a preliminar de 

ilegitimidade passiva, pela alteração do polo passivo da lide, para inclusão 

da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da 

necessidade de adequação do valor da causa. No mérito, ataca a 

caracterização do nexo causal e pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Conforme (fls.167) foi realizada a audiência de conciliação, devido 

ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo 

pericial ás fls. 169/171. A parte autora impugnou a contestação (fls. 

127/135), reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte 

requerente (fls. 136), com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por João Paulo Dias de Almeida em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido 

suscitou em sede de contestação a preliminar de preliminar de ilegitimidade 

passiva, pela alteração do polo passivo da lide, para inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da 

necessidade de adequação do valor da causa. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar 

no pólo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 
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de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de adequação do valor 

da causa, tendo em vista que em ações dessa natureza a parte somente 

saberá o valor exato a que tem direito após se submeter a exame pericial, 

têm-se que a quantia requerida na exordial é meramente estimativa, razão 

pela qual, também não assiste razão à requerida quanto ao ponto. Desse 

modo, afasto as preliminares invocadas. Superadas as preliminares, 

profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim e Certidão de Ocorrência e Ficha 

de Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como leve (25%) 

do membro inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do membro inferior esquerdo, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por João Paulo Dias de Almeida em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (09/06/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000107-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA BISPO DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000107-57.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KARINA BISPO DE CARVALHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Karina Bispo de Carvalho, em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 04/09/2018, conforme Boletim de Ocorrência de 

fls. 139/140, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício 

à seguradora, contudo, em atitude injustificada a requerida se recusa a 

receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e 

direito da parte requerente ao recebimento de sua indenização. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ver a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez, bem como em indenização por danos 

morais. Pela decisão (fls. 150), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (fls. 157/174), suscita a requerida a 

preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da falta de 

interesse de agir, dada a ausência de prévio requerimento administrativo; 

da ausência de comprovante de residência em nome da autora. No mérito, 

pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Conforme (fls. 222) foi 

realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 223/225). 

Manifestação da parte requerente (fls. 226/238), com relação ao laudo. A 

parte autora impugnou a contestação (fls. 252/261), reiterando os termos 

da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

c/c indenização por danos morais proposta por Karina Bispo de Carvalho, 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros. Preliminarmente, o requerido 

suscitou em sede de contestação a preliminar de de ilegitimidade passiva 

da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da falta de interesse de agir, dada a 

ausência de prévio requerimento administrativo; da ausência de 

comprovante de residência em nome da autora. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar 

no pólo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual, sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Ademais, quanto á necessidade de 

apresentação de comprovante de endereço em nome do demandante, 

tem-se por inviável tal exigência, haja vista que não encontra guarida em 

lei. Desse modo, afasto as preliminares invocadas. Superadas as 

preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da 

documentação de praxe, Boletim de ocorrência e Prontuário, comprovando 

o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica 

judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a periciada 

apresenta “incapacidade física como residual (10%) da estrutura crânio 

encefálico”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 
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nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da estrutura do crânio, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente na estrutura crânio encefálica, em um 

grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que preceitua o inc. 

II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.350,00 (um 

mil trezentos e cinquenta reais). DO DANO MORAL Pretende a parte 

autora a condenação em danos morais pelo fato de que a parte requerida 

atuou com negligência e omissão, protelando o pagamento da indenização 

e se recusando a receber o requerimento administrativo. De plano, 

verifica-se que não assiste razão à parte autora, posto que o não 

pagamento administrativo da indenização, configura mero dissabor. Nesse 

sentido, calha trazer á baila jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – 

NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o 

pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, 

mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à 

imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má 

fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A 

verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, 

levando em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. Da mesma forma, não vislumbro conduta 

maliciosa ou abusiva da ré a justificar aplicação de multa por litigância de 

má-fé. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT c/c 

indenização por danos morais proposta por Karina Bispo de Carvalho, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio encefálica, corrigido monetariamente 

data do sinistro (04/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020
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JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031511-29.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADRIANO ALVES CARDOSO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em regime de exceção. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Adriano Alves Cardoso em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 17/03/2019, conforme Boletim de 

Ocorrência anexado (fls. 18/19) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 35), foi designada a 

audiência de conciliação, determinada a citação e intimação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na contestação (fls. 

71/104), alega à requerida, em sede preliminar: a) alteração do polo 

passivo da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) necessidade de adequação do 

valor da causa; c) da falta de interesse de agir pela pendência de 

finalização do requerimento administrativo, ante a ausência de 

comprovação da entrega da documentação necessária para o pleito 

administrativo. No mérito, ataca a caracterização do nexo causal, 

pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Conforme (fls.177/181) 

foi realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém 

restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial. A parte autora 

impugnou a contestação (fls. 184/194), reiterando os termos da exordial, 

manifestando-se acerca do laudo pericial às fls. 195/198. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Adriano Alves 

Cardoso em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, 

o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de: a) alteração 

do polo passivo da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) necessidade de adequação do 

valor da causa; c) da falta de interesse de agir pela pendência de 

finalização do requerimento administrativo, ante a ausência de 

comprovação da entrega da documentação necessária para o pleito 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 
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para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve conclusão pedido administrativo antes do 

ajuizamento da presente ação, tendo em vista que a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regulação do 

sinistro administrativo não obsta a propositura de ação judicial, instruída 

com os documentos necessários à sua propositura e aptos à 

compreensão da controvérsia, sobretudo porque o direito de acesso à 

justiça não deve ficar condicionado à óbice de natureza administrativa. No 

que concerne a preliminar de adequação do valor da causa, tendo em 

vista que em ações dessa natureza a parte somente saberá o valor exato 

a que tem direito após se submeter a exame pericial, têm-se que a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa, razão pela qual, também 

não assiste razão à requerida quanto ao ponto. Desse modo, afasto as 

preliminares invocadas. Superadas as preliminares, profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, 

em síntese, que sofreu acidente de transito, restando incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Ficha de Atendimento, comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) do punho direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 17/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do punho direito, em um grau de 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Adriano Alves Cardoso em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (17/03/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 
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os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - 

CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017961-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DOURADO AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017961-98.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Dayane Dourado Amorim em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 02/09/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 13820164), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.13819716. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 17530812) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17684155), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora não impugnou a contestação. 

As partes embora intimadas, não manifestaram com relação ao laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Dayane Dourado Amorim em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais.. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo passivo, afirmando 

que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no polo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior esquerdo.” A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/09/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 
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invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Dayane Dourado Amorim em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(02/09/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044866-43.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Robson Gonçalves da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 12/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17203041) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 17202805. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19648935) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 20155136), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 22563558, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Robson Gonçalves da Cruz em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). O autor juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 
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permanente média (50%) em membro inferior esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Robson Gonçalves da Cruz em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(12/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025578-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMARA FERNANDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025578-12.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/ Danos 

Morais proposta por Josemara Fernanda da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 02/07/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 14680051), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.14679507. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

18198377) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. A parte requerida embora intimada, 
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não apresentou contestação. A parte autora manifestou (ID. 

18350588/19577784) com relação ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, proposta por 

Josemara Fernanda da Silva em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. A requerida devidamente citada, não apresentou 

contestação conforme certidão ID.19460475 razão pela qual decreto-lhe a 

revelia e verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo 

necessidade de se produzir provas em audiência, passo ao julgamento da 

lide, na forma prevista no artigo 355, I do Código de Processo Civil. Não 

obstante a revelia da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos 

fatos articulados, da análise dos autos que a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“invalidez permanente média (50%) em membro inferior esquerdo.” A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Josemara Fernanda da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(02/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016600-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOW DI BOLA ATIVIDADES RECREATIVAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA (EXECUTADO)

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certidão/Intimação Certifico e dou fé que o posicionamento adotado pelo 

magistrado titular deste juízo é o de não aceitar a citação por correio, pois, 

apesar do artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra da vedação 

da citação por correio nos processos de execução, ao ver deste Juízo 

Especializado a referida medida ainda é aplicável. Nesse sentido, vejamos 

a doutrina mais abalizada sobre o assunto: “(...) como diz o artigo 249 do 

Código de Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos 

casos previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 e 830 tornam 

inequívoca a participação do oficial de justiça na citação realizada no 

processo de execução. Por isso, em que pese a não repetição do atual 

código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 1973, continua a 

viger a exigência de que nos processos de execução a citação se dê por 

oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação ficta, nos casos 

autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo 

Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3. 

São Paulo: Editora Revista do . p.88)”. Sendo assim, procedo à intimação 

da Parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003882-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA XAVIER DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003882-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JUCELIA XAVIER DOS 

SANTOS FERREIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Lançada a 

sentença ID.23466020 que julgou improcedente a ação, a autora 

apresentou recurso de apelação ID.30183168, devidamente 

contrarrazoado ID.31329819. Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, com as cautelas e homenagens de estilo. CUIABÁ, 22 

de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039749-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN CASTOLDI (EXECUTADO)

MARLI ISABEL TIECHER (EXECUTADO)

RAMSES VICTOR CASTOLDI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ -  MT  -  CEP:  78049 -075  PR O C E S S O  n . 

1039749-37.2019.8.11.0041; Valor da causa: R$ 754.000,59; ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]; TIPO: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159); POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL SA 

Endereço: Setor Bancário Sul, Lote 32, Quadra 04, Bloco C, Edificio Sede 

III, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: RENAN 

CASTOLDI Endereço: RUA NOVA OLINDA, 25, sala 3, JARDIM 

PRESIDENTE I, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-030 Nome: MARLI ISABEL 

TIECHER Endereço: RUA DAS IMBUIAS, 415, LOTEAMENTO ALPHAVILLE 

CUIABÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-314 Nome: RAMSES VICTOR 

CASTOLDI Endereço: Avenida Jose Paulino, 3497, Apto 53 B, Santa 

Terezinha, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-610 CERTIDÃO 

Considerando o pedido constante no arquivo em anexo, enviado por 

carlos.monteiro@shrlaw.com.br, solicitando expedição de certidão 

conprobatória do ajuizamento da execução; Considerando o fechamento 

das portas do Fórum da Capital conforme Portarias-Conjuntas 245 e 247 

do TJMT; Considerando que as certidões, incluída aquela contida no artigo 

828 do CPC, necessitam de selo de autenticidade, os quais encontram-se 

dentro do Fórum de Cuiabá-MT. INFORMO que a certidão solicitada deverá 

ser expedida e autenticada com selo após a reabertura do Fórum da 

Capital, e desde já, procedo a intimação do Exequente para comprovar nos 

autos o pagamento das custas do referido documento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002889-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA GALENO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 
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realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1060565-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA OAB - MT3575-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1060565-40.2019.8.11.0041. EMBARGANTE: JOSE LUIZ LEITE 

LINDOTE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Não obstante 

a ausência de impugnação pelo Banco do Brasil, intimo as partes para 

informarem se tem interesse na audiência de conciliação, em havendo, 

após o retorno das atividades do Poder Judiciário, venham os autos 

conclusos ao gabinete para designação. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040424-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PIVA MOURATO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000850-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M G COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

VANDERLEY SEVERINO NUNES (EXECUTADO)

FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010793-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE SOUZA COSTA (REU)

ARI ROSA DOS SANTOS (REU)

CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 
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que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003279-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO VENERO ROSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005352-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

DAWSSS CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017629-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAINE GOMES CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligência dos Oficiais de Justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão 

vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007900-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007900-13.2020.8.11.0041. REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO 

PASSOS REQUERIDO: BANCO RCI BRASIL S.A Vistos etc. Suscitei conflito 

negativo de competência cujas razões seguem o presente. Ao Sr. Gestor 

para distribuição. Empós, em razão da matéria firmada no conflito fico 

aguardando determinação do I.Relator. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016695-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016695-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CELSO AUGUSTO DE MELLO 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Considerando os documentos coligidos 

pela instituição financeira por meio da petição Id. 2718132, intime-se o 

autor para conhecimento, bem como para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016695-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016695-42.2019.8.11.0041. AUTOR(A): CELSO AUGUSTO DE MELLO 

REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. Considerando os documentos coligidos 

pela instituição financeira por meio da petição Id. 2718132, intime-se o 

autor para conhecimento, bem como para, querendo, manifestar-se no 

prazo de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039630-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN BANDEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039630-76.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GILVAN BANDEIRA DE SOUSA Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de 

ID. 24586479, 24586484 e 24586486. Conforme se observa a notificação 

ID.24586484 foi encaminhada no endereço declinada na Ação Revisional 

1040742.80.2019, em tramite neste juízo e devidamente recebida, portanto, 

regularmente notificado o requerido. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo FORD KA SEDAN 

PLACAS QCI4561 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 – 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 
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compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contida no ID.23752316. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003466-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003466-83.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão com liminar deferida no ID. 8320491, sem 

cumprimento até o presente momento, visto que a diligência efetuada no 

endereço da exordial restou frustrada (ID. 19396052) Destarte, defiro o 

requerimento de ID. 25104877, salientando que as custas de distribuição 

da carta precatória foram devidamente recolhidas (ID. 2514879). 

Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o 

retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se carta precatória 

com prazo de 90 dias, a comarca de Rosário Oeste, visando a busca, 

apreensão e citação a ser cumprido no endereço: MT 246, 7, KM 7 

Fazenda Santa Lucia, Zona Rural, Rosário Oeste/MT. Após, intime-se o 

Requerente para recolher a diligência do Oficial de Justiça, comprovando o 

pagamento dela nos autos mediante petição no prazo de 15 dias, para 

posterior encaminhamento via malote digital, com fulcro no princípio da 

celeridade processual, tudo sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios imprestáveis 

ao deslinde do feito, intime-se o Banco, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024692-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER LUIS BARROS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024692-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: VAGNER LUIS BARROS DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão com liminar deferida no ID. 14165826, sem 

cumprimento até o presente momento mesmo após várias diligências 

realizadas (ID. 15549371 e 20984048), demonstrando que o Devedor e o 

bem encontram-se em local incerto. Por conseguinte, intimo o Banco para 

no prazo de 15 dias, arguir o que entende de direito, bem como no mesmo 

prazo requerer a conversão destes autos em procedimento executivo, 

sob pena de extinção, INDEFERINDO desde já dilação de prazo. Em caso 

de silêncio ou pedido protelatório, intime-se a Casa Bancária via correio 

com aviso de recebimento para cumprir em 05 dias, com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025270-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE RODRIGUES PEDROSO REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025270-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: FRANCISCO JOSE RODRIGUES PEDROSO REZENDE Vistos, 

etc. Deixo de apreciar o requerimento de ID. 225320447 neste momento. 

Vislumbro dos autos o mandado de ID. 22438601 não foi devolvido até o 

presente momento, portanto intime-se o Meirinho Marcelo da Costa 

Marques Freire para proceder a devolução do mesmo, no prazo de 15 

dias, sob pena de expedição de ofício a Diretoria do Fórum para aplicação 

das sanções cabíveis. Destarte, constato que na decisão de ID. 20801973 

o Sr. Oficial de Justiça Jorge Eduardo deveria certificar se o endereço 

diligenciado era o local de moradia do Réu, entretanto assim não o fez (ID. 

23162753). Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e considerando 

a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em 

risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando 

imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da população, 

contudo por entender não ser o caso de expedição de mandado ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas 

urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, 

após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se 

novamente mandado de busca, apreensão e citação, a ser cumprido no 

endereço da exordial, salientando desde já que não sendo localizado o 

veículo, o Sr. Oficial de Justiça, DEVE VERIFICAR SE O REQUERIDO 

RESIDE NAQUELE ENDEREÇO. Para tanto, intimo a Instituição Financeira 

intimada para em 15 dias promover ao recolhimento das diligências, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação. Restando infrutíferos os atos acima, conclusos para 

conversão em execução, como requerido. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003152-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LETICIA FRANCIELI TAQUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 0 3 1 5 2 - 4 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LETICIA 

FRANCIELI TAQUES LOPES Vistos, etc. Indefiro o requerimento de ID. 

25222523 ante a ausência de previsão legal. Destarte, constato que na 

decisão de ID. 20786627 o Sr. Oficial de Justiça deveria certificar se o 

endereço diligenciado era o local de moradia do Réu, entretanto assim não 

o fez (ID. 24092882). Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, contudo por entender não ser o caso de expedição de 

mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta 

vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 

249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - 

expeça-se novamente mandado de busca, apreensão e citação, a ser 

cumprido no endereço da exordial, salientando desde já que não sendo 

localizado o veículo, o Sr. Oficial de Justiça, DEVE VERIFICAR SE A 

REQUERIDA RESIDE NAQUELE ENDEREÇO. Para tanto, intimo a Instituição 

Financeira intimada para em 15 dias promover ao recolhimento das 

diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Restando infrutífero o ato acima, intime-se o autor 

para em 15 dias, requerer o que de direito, indicando onde o bem se 

encontra e/ou requerer a conversão desta em execução, indeferindo, 

desde já, dilação de prazo e suspensão. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044414-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA BASTOS (EXECUTADO)

GUILHERMINA BASTOS DE ARRUDA (EXECUTADO)

ANTONIA RITA DE ARAUJO BASTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1044414-96.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ANTONIA RITA DE ARAUJO BASTOS, CONCEICAO 

APARECIDA BASTOS, GUILHERMINA BASTOS DE ARRUDA Faço constar 

que, em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 26347784, 

26347788 e 26347789. Defiro o requerimento de citação das Executadas. 

Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual situação 

calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da 

coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito 

cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por entender 

não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por Oficial de 

Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na forma do 

art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das 

atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado de citação e 

penhora, para as Rés efetuarem o pagamento do débito em 03 (três) dias. 

Após o decurso do prazo, verificada a inércia das Executadas, deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Na mesma 

oportunidade, deve o Oficial de Justiça verificar a existência de bens 

passíveis de serem penhorados na residência, certificando nos autos e 

observando o disposto no artigo 833, inciso II do CPC: São impenhoráveis: 

(…) os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência da parte executada, salvo os de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida. Conste no mandado a possibilidade de as Rés 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC. Saliento que foi efetuado o recolhimento da 

diligência, conforme comprovante de ID. 26347788. Citem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036085-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIBEL ARRUDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036085-95.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIBEL ARRUDA DE 

CARVALHO REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Trata-se os autos de 

Ação de Revisão Contratual com Pedido de Liminar, distribuída 

primeiramente à 2ª Vara Especializada em Direito Bancário. No ID. 

22694913 a Autora requereu a remessa dos autos a este Juízo posto que 

a Ação de Busca e Apreensão (n° 1024485-77.2019), ajuizada primeiro, 

tramita nesta Vara tornando-a prevento, o que foi deferido – ID. 22787362 

Ocorre que, ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que 

não existe conexão entre essas ações (busca e apreensão e revisional), 

o feito foi devolvido à 2ª Bancária, salientando que caso não fosse o 

entendimento da Nobre Magistrada, ela deveria interpor conflito negativo 

de competência (ID. 23722117). A Requerente ao manifestar-se requereu 

a remessa dos autos a esta Especializada (ID. 24128999), o que foi 

novamente deferido (ID. 28296992). Saliento que a Ação de Busca e 

Apreensão, nº 1024485-77.2019, foi extinta com fulcro no art. 485, inciso 

VIII do CPC, ante a notícia de quitação do débito. É o relatório. Decido. Nos 

termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 

Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a Autora os 

benefícios da justiça gratuita. No mais, tendo em vista a notícia de quitação 

do débito intimo a autora para manifestar em 15 dias seu interesse na 

continuidade da lide, posto a possibilidade de perda do seu objeto. 

Manifestando pela sua continuidade, proceda-se como abaixo segue: 

Tratam os autos de Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar, 

objetivando a Requerente em tutela de urgência para que o Réu se 

abstenha de incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, a 

manutenção da posse do veículo, bem como a autorização para depositar 

em juízo o valor incontroverso das parcelas, questões já vencidas com a 

quitação da dívida, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em 

tutela de urgência. Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para apresentar manifestação dentro do prazo legal, 

salientando a audiência de conciliação disposta no art. 334 do CPC será 

designada após o retorno regular das atividades do Poder Judiciário, 

sendo necessário o desinteresse de ambas as partes para que a 
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solenidade não ocorra. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047879-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CLAYTON CONCEICAO SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1047879-16.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ANDERSON CLAYTON CONCEICAO SOARES Faço constar 

que, em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta assessoria 

verificou que as custas e taxas processuais foram devidamente 

recolhidas. Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 27113536, 

2113539 e 27113540. Defiro o requerimento de citação do Executado. 

Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual situação 

calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da 

coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito 

cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por entender 

não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por Oficial de 

Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na forma do 

art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das 

atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado de citação e 

penhora, para o Réu efetuar o pagamento do débito em 03 (três) dias. 

Após o decurso do prazo, verificada a inércia do Executado, deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Na mesma 

oportunidade, deve o Oficial de Justiça verificar a existência de bens 

passíveis de serem penhorados na residência, certificando nos autos e 

observando o disposto no artigo 833, inciso II do CPC: São impenhoráveis: 

(…) os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência da parte executada, salvo os de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida. Conste no mandado a possibilidade de o Réu reconhecer 

a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Saliento que foi efetuado o recolhimento da diligência, 

conforme comprovante de ID. 27113540. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 

de abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046447-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE ASSUMPCAO (EXECUTADO)

MARIA FATIMA DAS CHAGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1046447-59.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ANDRE LUIZ DE ASSUMPCAO, MARIA FATIMA DAS 

CHAGAS Faço constar que, em diligência junto ao site do Tribunal de 

Justiça, esta assessoria verificou que as custas e taxas processuais 

foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de 

ID. 27113525, 27113526 e 27113528. Defiro o requerimento de citação dos 

Executados. Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o 

retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado de 

citação e penhora, para os Réus efetuarem o pagamento do débito em 03 

(três) dias. Após o decurso do prazo, verificada a inércia dos 

Executados, deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Na 

mesma oportunidade, deve o Oficial de Justiça verificar a existência de 

bens passíveis de serem penhorados na residência, certificando nos 

autos e observando o disposto no artigo 833, inciso II do CPC: São 

impenhoráveis: (…) os móveis, os pertences e as utilidades domésticas 

que guarnecem a residência da parte executada, salvo os de elevado 

valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a 

um médio padrão de vida. Conste no mandado a possibilidade de os Réus 

reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC. Saliento que foi efetuado o recolhimento da 

diligência, conforme comprovante de ID. 27113528. Citem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011966-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVESTRE (REU)

DONIZETI SILVESTRE (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011966-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

DONIZETI SILVESTRE, CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVESTRE Vistos etc. 

Em que pese a citação editalícia levada a efeito nestes autos, observo da 

certidão Id. 14978974 que resta declarado pela Oficial de Justiça que a 

casa localizada, em consonância com o endereço disposto na inicial, 

estava fechada. Ainda, verifico que consta no contrato Id. 612547 o 

endereço comercial dos réus. De tal sorte, determino que se procedam as 

diligências necessárias visando a citação pessoal do réu nos seguintes 

locais: - Via correio com aviso de recebimento no endereço comercial - 

Rua Senador Souza Neves, 75, Centro – Londrina-PR 86010-160. - Via 

mandado no endereço da inicial - Rua D4, Quadra 132, n. 10, bairro Parque 

Cuiabá, CEP 78095-292, Cuiabá – MT. Intimo o Banco, via publicação desta 
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determinação no DJe, para no prazo de 15 dias efetuar o depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: "Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas." Por fim, saliento que a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno 

regular das atividades do Poder Judiciário Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

abril de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021121-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME OLIVEIRA FELIX SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021121-05.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: GUILHERME OLIVEIRA FELIX SANTANA Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Ação de Execução, na qual não houve citação do 

executado até a presente data. Em regular impulso oficial, procedo a 

busca de eventual novo endereço via sistema Infojud, ocasião em que 

obtive êxito (extrato em anexo). Assim, expeça-se mandado ao endereço: 

Avenida São Sebastião, nº 1617, Edifício Arboretto, Apto 102, Bairro 

Goiabeiras, nesta cidade. Para tanto, intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, expeça-se 

carta precatória à comarca de Rosário Oeste - MT visando a citação e 

demais atos, com prazo de 120 dias, a ser cumprida no endereço: 

Expedicionário SN, Lote 3, Quadra 19, Bairro Santa Izabel, CEP 78470 

-000. Após, observando-se o comprovante de recolhimento de custas de 

ID. 20709423 encaminhe-se a missiva via malote digital/PJe, com fulcro no 

princípio da celeridade processual. Em caso de silêncio, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020873-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M L DISTRIBUIDORA DE SUCOS E ALIMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

PAULO RICARDO FORTUNATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020873-39.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: M L DISTRIBUIDORA DE SUCOS E ALIMENTOS EIRELI - ME, 

PAULO RICARDO FORTUNATO Vistos etc... Observando-se a petição de 

ID. 23817408, ao acessar o campo “documentos”, vislumbra-se que 

assiste razão o exequente ao informar que as pesquisas não constam 

anexadas aos autos por terem sido excluídas. Desta feita, procedo a 

inserção destas. No mais, cumpra-se a parte final da decisão de ID. 

22950546, vejamos. “Com efeito, intimo o Exequente para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do Banco no que tange 

as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo. 

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. Cumpra-se.” Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019035-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MARIANO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019035-61.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LUCIMAR MARIANO FERREIRA Vistos, etc. Por hora indefiro 

o requerimento de pesquisa junto ao sistema Infojud neste momento, pois 

esta medida deve ser a última adotada pelo Poder Judiciário já que 

redunda em quebra de sigilo. Destarte, defiro a busca de bens por meio do 

sistema Renajud (ID. 23885109), bem como intimo a Instituição Financeira 

para manifestar acerca da resposta obtida, indicando bens passíveis de 

penhora e/ou requerendo o que entender de direito no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção, salientando que a pesquisa junto ao sítio ANOREG 

(bens imóveis) necessita de requerimento expresso. Em caso de silêncio 

ou pedidos protelatórios, intime-se o Exequente via correi com aviso de 

recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020 Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025164-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO BELCHIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025164-48.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, JOSE 

ROBERTO BELCHIOR Vistos etc... Indefiro o pleito formulado pelo 

exequente de ID. 22605534, haja vista que o exequente sequer acostou a 

matrícula do imóvel indicado, o que impossibilita a análise. Em regular 

impulso oficial procedo a pesquisa de eventuais novos endereços via 

sistema Infojud, ocasião em que obtive o mesmo endereço da exordial 

(extratos em anexo). Desta feita, tendo em vista a juntada do comprovante 

de depósito de diligência de ID. 20996526, expeça-se mandado de citação 
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e demais atos a ser cumprido no endereço da exordial, ressaltando que 

deve o Oficial de Justiça certificar de forma circunstanciada seus atos. 

CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, em celebração ao princípio 

da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia da empresa 

requerida, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. No mais, tendo em vista que as pesquisas correspondentes 

ao BACENJUD, RENAJUD, ANOREG e DRF necessitam de requerimento 

expresso da parte interessada, INTIMO O EXEQUENTE para, no prazo de 

15 dias requerer mediante petição as referidas pesquisas. Após, concluso 

para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019238-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEITE ARIANA CARLOS CANDIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019238-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: KEITE ARIANA CARLOS CANDIDO Vistos, etc. Por hora 

indefiro o requerimento de pesquisa junto ao sistema Infojud neste 

momento, pois esta medida deve ser a última adotada pelo Poder Judiciário 

já que redunda em quebra de sigilo. Destarte, defiro a busca de bens por 

meio do sistema Renajud (ID. 24848092), bem como intimo a Instituição 

Financeira para manifestar acerca da resposta obtida, indicando bens 

passíveis de penhora e/ou requerendo o que entender de direito no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção, salientando que a pesquisa junto ao sítio 

ANOREG (bens imóveis) necessita de requerimento expresso. Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o Exequente via correi com 

aviso de recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, 

sob a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020 Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CRISTINA RODRIGUES (EXECUTADO)

RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000709-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS, SIMONE CRISTINA 

RODRIGUES Vistos etc... Intimo os executados para acostarem aos autos 

a procuração outorgando poderes ao causídico Augusto Mario, no prazo 

de 15 dias. No mais, diante do princípio constitucional do Contraditório, e 

do previsto também no artigo 9º do CPC, INTIMO o exequente para se 

manifestar acerca da petição de ID. 25962860 no prazo de 15 dias. Após, 

concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017758-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEMAR DE FIGUEIREDO PINHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017758-73.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA EXECUTADO: ENEMAR DE FIGUEIREDO PINHEIRO 

Vistos, etc. Defiro o requerimento de pesquisa junto ao sistema sítio 

Renajud e ante a resposta obtida, bem como o pleito de ID. 23951136, 

procedo a busca via Anoreg (extratos anexo). Saliento que deixo de 

proceder a pesquisa via Infojud-DRF, ante a resposta obtida pelos órgãos 

mencionados acima. Desta feita, intimo o Banco para manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito, indicando bens passíveis de serem 

penhorados e/ou requerendo o que entender de direito, bem como 

apresentando planilha atualizada do débito, tudo no prazo de 15 dias, sob 

de extinção. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios intime-se o 

Exequente via correio com aviso de recebimento para no prazo de 05 dias, 

cumprir o comando acima, sob a mesma admoestação. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007632-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (EXECUTADO)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007632-61.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FRANKLIN DELBEM ALMEIDA, THAIS CLAUDIA GASPARETO 

DA SILVA ALMEIDA Vistos, etc. Indefiro o requerimento de suspensão, 

visto que a realidade dos autos não enquadra-se no disposto no art. 921 

do CPC. Vislumbro ainda, que não foram impressas todas as matrículas 

apontadas pelo sistema Anoreg em nome dos Executados, haja vista o 

grande número de certidões (ID. 15599956, 15599958 e 15599962) e, ao 

manifestar a Instituição Financeira apresentou apenas a matrícula do 

imóvel nº 20.559 (ID. 24553194), não fazendo menção quanto as demais 

declinadas na busca. Por conseguinte, em celebração ao princípio da 

celeridade processual e efetividade, procedo a inclusão de todas as 

matrículas apontadas pelo sítio Anoreg (extrato em anexo). Desta feita, 

intimo a Casa Bancária para manifestar acerca das certidões 

mencionadas, indicando bens passíveis de penhora e/ou requerendo o 

que entender de direito, bem como apresentando planilha atualizada do 

débito, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a 

Casa Bancária via correio, com aviso de recebimento para em 05 dias 

cumprir o comando judicial, sob a mesma admoestação, ficando desde já 

INDEFERIDO requerimentos de dilação de prazo. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 

abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024086-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON (EXECUTADO)

JELIANA PRIETO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024086-19.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON, JELIANA PRIETO DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Vislumbro dos autos que o Exequente pleiteou pela 

realização de pesquisas junto aos sistemas Renajud, Anoreg e DRF (ID. 

25630698), haja vista que o Bacenjud bloqueou um valor que 

enquadrava-se no art. 836 do CPC (ID. 24679755). Por conseguinte, 

procedo a busca de bens móveis junto ao sistema Renajud e, ante a 

resposta realizo a pesquisa junto ao sítio do Anoreg (extratos anexo). 

Outrossim, ante a resposta negativa das buscas realizadas acima 

procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens dos Executados, vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM 

NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais 

exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na 

busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo 

magistrado, nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para verificação da 

existência de bens em nome da executada. AGRAVO 

MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA FINS DE 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. 

POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de 

ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de que não há 

qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo das 

informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos LIII) e, ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário, o 

Exequente poderá ter acesso a resposta obtida pela pesquisa. Outrossim, 

após ter acesso a busca realizada acima, intimo o Banco para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito, indicando bens 

passíveis de serem penhorados e/ou requerendo o que entender de 

direito, bem como apresentando planilha de débito atualizada, tudo no 

prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação da Instituição Financeira no que tange as 

pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo. 

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. Nesse sentido a jurisprudência abaixo: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO 

DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – 

CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE 

BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO 

ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE 

EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. (Número único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de 

Instrumento (202); Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: 

Des(a). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). Observando ainda, o e. TJMT no 

julgamento do mencionado Agravo de Instrumento que “deverá ser 

admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requerer 

diligencia de busca de bens do devedor, apresentando prova documental 

da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da 

situação econômica do executado”. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 

2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031466-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO HONORATO DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031466-93.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES 

EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: GONCALO HONORATO DE MAGALHAES Vistos, etc. 

Vislumbro dos autos que no ID. 25634160 o Exequente pleiteia pela 

realização de pesquisas junto aos sistemas Renajud, CCS, DRF, SREI 

(sistema de registro eletrônico de imóveis) e IRIB (registro imobiliário do 

Brasil), haja vista que o Bacenjud bloqueou um valor ínfimo (ID. 24594068). 

Por conseguinte, indefiro o requerimento de pesquisa via CCS, visto que a 

finalidade desta busca é verificar a existência de valores em nome do 

Réu, o que já foi realizado através do Bacenjud. Outrossim, procedo a 

busca de bens móveis junto ao sistema Renajud e, ante a resposta realizo 

o mesmo ato junto ao sítio do Anoreg, visto que este órgão possui a 

informação acerca da existência de imóveis em nome do Executado 

(extratos anexo), demonstrando que diligências ao SREI e IRIB seria 

medida inócua. Destarte, ante a resposta negativa das buscas realizadas 

acima procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das 

últimas declarações de renda e bens dos Executados, vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS 

INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 

11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha 

exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da executada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA FINS DE 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. 

POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de 

ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de que não há 

qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo das 

informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento do 
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egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos LIII) e, ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário, o 

Exequente poderá ter acesso a resposta obtida pela pesquisa. Outrossim, 

após ter acesso a busca realizada acima, intimo o Banco para que se 

manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito, indicando bens 

passíveis de serem penhorados e/ou requerendo o que entender de 

direito, bem como apresentando planilha de débito atualizada, tudo no 

prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação da Instituição Financeira no que tange as 

pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos 

moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo. 

Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS. Nesse sentido a jurisprudência abaixo: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO 

DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – 

CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE 

BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO 

ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE 

EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. (Número único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de 

Instrumento (202); Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: 

Des(a). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). Observando ainda, o e. TJMT no 

julgamento do mencionado Agravo de Instrumento que “deverá ser 

admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requerer 

diligencia de busca de bens do devedor, apresentando prova documental 

da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da 

situação econômica do executado”. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 

2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035365-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE ALMEIDA UCHAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035365-02.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ROSANA DE ALMEIDA UCHAKI Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão com liminar cumprida aos 10/05/2018 (ID. 

13338237), sem a citação da Requerida até o presente momento, cujo bem 

já se encontra em nome de terceiro e sem restrição. Por conseguinte, 

defiro o requerimento de ID. 24878461 e procedo a pesquisa de endereço 

da Ré, momento em que obtive êxito (extrato anexo). Destarte, ante a 

instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa 

decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade 

em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da 

chamada quarentena da população, contudo por entender não ser o caso 

de expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, 

que esta vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder 

Judiciário: - expeça-se carta de citação, com aviso de recebimento, a ser 

enviada ao endereço: Rua Deputado Miguel Marcondes, nº 1058, Bairro 

Cristo Rei, Várzea Grande/MT. Retornando o AR negativo, proceda-se a 

citação editalícia da Requerida, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003041-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR MESQUITA VALADAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1003041-56.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: IGOR MESQUITA VALADAO Vistos, etc. Defiro o 

requerimento de ID. 24532573, procedendo a pesquisa de endereço do 

Executado via Infojud, momento em que obtive êxito (extrato anexo). 

Destarte, ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o 

retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado de 

citação, a ser cumprida no endereço: Avenida Mario Augusto Vieira, nº 

269, Bloco 03, Torre E, Condomínio Morada do Parque, Bairro Morada do 

Ouro II, nesta capital. Para tanto, intimo a Instituição Financeira intimada 

para em 15 dias promover ao recolhimento das diligências, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação. Retornando o mandado negativo, proceda-se a citação 

editalícia do Executado, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, 

o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos 

termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014217-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 717 de 799



Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014217-95.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: SB INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CEREAIS LTDA Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Busca e 

Apreensão em fase de cumprimento de sentença. A sentença de ID. 

18345030 foi exarada nos seguintes termos: “JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, movida pelo Bradesco 

Admistradora de Consórcios Ltda em face de SB Ind. e Com. de Cereais 

Ltda, revogando a r. liminar deferida. Condeno o autor ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), 

nos termos do artigo 85 § 2º, incisos I, II, III e IV do CPC”. Inconformadas, 

ambas as partes opuseram Embargos de Declaração que foram rejeitados 

– ID. 19890288. Assim, as partes interpuseram Recurso de Apelação que 

foram conhecidos e desprovidos – ID. 30669068. O banco opôs Embargos 

Declaratórios que foram rejeitados – ID. 30669081. Por meio da petição de 

ID. 30669088 a parte requerida requer o cumprimento da sentença. Posto 

isso, intimo o banco, via DJE, para efetuar o pagamento do montante 

apresentado pela credora (que deverá ser devidamente atualizado na data 

do pagamento),no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC. Empós, tudo cumprido, retornem-me os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021066-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO AUGUSTO TARRAGO CADEMARTORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 1 0 6 6 - 5 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PEDRO 

AUGUSTO TARRAGO CADEMARTORI Vistos, etc. Vislumbro dos autos 

que o Sr. Meirinho tomou conhecimento do falecimento do Requerido no 

ano de 2017 (ID. 19831411), momento em que o Banco demonstrou que o 

CPF dele encontra-se regular (ID. 25007903), requerendo a expedição de 

ofício ao INSS, o que indefiro visto que há sistema mais eficiente para 

obter esta informação. Por conseguinte, procedo pesquisa junto ao 

sistema Anoreg, momento em que não localizei a certidão de óbito do Réu 

(extrato anexo), entretanto em pesquisa realizada junto a internet, foi 

indicado uma nota de falecimento do dia 09/10/207 no site 

sindilojas-mt.ssicomercio.org.br (extrato anexo). Na mesma oportunidade, 

diligenciei junto ao site do Tribunal de Justiça e PJE no intuito de localizar 

ação de inventário em tramite, bem como ao sistema Infoseg com fito de 

encontrar os herdeiros do Requerido, entretanto todas as buscas 

restaram negativas. Desta feita, intimo o Banco para apresentar a certidão 

de óbito do Réu e proceder a regularização do polo passivo, indicando o 

(s) herdeiro (s) e seus endereços para posterior citação, tudo no prazo 

de 15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026503-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG (AUTOR(A))

SERGIO SANTOS FERNANDEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026503-08.2018.8.11.0041. AUTOR(A): KESIA ADRIANA CAMARCO 

THIMMIG, SERGIO SANTOS FERNANDEZ REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc... Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Direito. Tendo em vista 

a juntada do comprovante de depósito dos honorários periciais de ID. 

30145900, DESIGNO o dia 22 de maio de 2020, às 14 horas para início dos 

trabalhos, devendo a perícia ser concluída no prazo de 30 dias, 

observando os quesitos apresentados. Ademais, com a apresentação e 

juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestarem no prazo 

sucessivo de 15 dias. Tudo cumprido, conclusos para deliberações e 

liberação dos honorários em favor do expert. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014643-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA HELENA SAENZ SURITA (AUTOR(A))

PLANET TUR -VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014643-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PLANET TUR -VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, HELOISA HELENA SAENZ SURITA REU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc... Não obstante o pleito de ID. 29510845 

vislumbra-se que o acordo foi homologado no E. Tribunal de Justiça – ID. 

28436469. Assim, ante o término da prestação jurisdicional arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1044914-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (REU)

SIDNEI COSTA (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1044914-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

LOTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, SIDNEI COSTA Vistos, etc. 

Defiro o requerimento de ID. 24617649, procedendo a pesquisa de 

endereço dos Réus, junto aos sistemas Infojud e Infoseg, momento em que 

foi declinado o mesma da exordial (extrato anexo). Por conseguinte, 

proceda-se a citação editalícia dos Requeridos, nos termos do artigo 257, 

inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. 

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de 
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abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025008-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DAS NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025008-89.2019.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VERA LUCIA 

PEREIRA DAS NEVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGIPLAN 

FINANCEIRA S.A Vistos etc... Vislumbra-se que o Recurso de Apelação 

interposto teve seu provimento negado – ID. 29231018. Desta feita, não 

havendo pendência, quanto ao decisum lançado, no que concerne a 

cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004183-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN KLEBER QUINTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004183-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: JEAN KLEBER QUINTEIRO Vistos etc... Vislumbra-se que foi 

negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo requerido – 

ID. 30322039. Desta feita, considerando que foi deferida a justiça gratuita, 

não há pendência, quanto ao decisum lançado, assim, ante o término da 

prestação jurisdicional, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017749-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA EROTIDES DE SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017749-48.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ADRIANA EROTIDES DE SOUZA SILVA Vistos, etc. Defiro o 

requerimento de ID. 24491350, procedendo a pesquisa de endereço da 

Ré, momento em que obtive êxito (extrato anexo). Destarte, constato que a 

certidão de ID. 18199180 é inconclusiva pois o Sr. Oficial de Justiça não 

certificou com vizinhos se o endereço diligenciado era o local de moradia 

da Ré. Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e considerando a 

atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em 

risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando 

imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da população, 

contudo por entender não ser o caso de expedição de mandado ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas 

urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, 

após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se 

novamente mandado de citação, a ser cumprido no endereço de ID. 

17513470, salientando desde já que o Sr. Oficial de Justiça, DEVE 

VERIFICAR SE A EXECUTADA RESIDE NAQUELE ENDEREÇO. Para tanto, 

intimo a Instituição Financeira intimada para em 15 dias promover ao 

recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, 

que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Retornando o mandado negativo, expeça-se carta precatória com prazo 

de 120 dias, a ser cumprido no endereço: Rua Gustavo Richard, nº 180, 

Bairro Guanabara, Joinville/SC. Após, intime-se o Requerente para 

recolher as custas de distribuição da missiva, bem como o valor relativo a 

diligência do Oficial de Justiça, comprovando o pagamento dela nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, tudo sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o Banco, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060112-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA RUBIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GRANJA DE SOUZA OAB - MT12343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1060112-45.2019.8.11.0041. REQUERENTE: MARA RUBIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Do exame dos autos, observo 

que a autora ajuizou esta ação relatando que, não obstante os 

lançamentos efetuados pelo réu em seu holerite a título de cartão de 

crédito, não firmou esta modalidade contratual, desconhecendo os débitos 

lançados, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência de débito 

e devolução de valores. Em que pese a inclusão de instituição financeira 

no polo passivo, tem-se que tal fato não possui o condão de fixar a 

competência neste juízo especializado, já que não é objeto de discussão o 

contrato em sim, mas sim a inexistência de relação contratual, não se 

falando, pois, em discussão de matéria afeta ao Direito Bancário. Isso 

porque, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 

004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em 

Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil. Nesse sentido 

o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, 

COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - JUROS DE CHEQUE ESPECIAL 

EXTORSIVOS - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §§ 2º e 3º, DA PORTARIA 

004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão 

tem conteúdo financeiro, cabe ao Juízo Especializado o julgamento. Nas 

ações de indenização por dano moral, a competência da Vara 

Especializada de Direito Bancário não será afastada se o pedido estiver 

cumulado com outro de natureza tipicamente bancária (art. 1º, I, §2º, da 

Portaria 004/2008/CM).” (CC 86009/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO) Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela não 

possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido neste 

sentido, relativo a revisão ou discussão acerca de cláusulas contratuais, 

mas sim a relação civil entre as partes, declino a minha competência para 

processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos ao Cartório 
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Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas de 

Feitos Gerais Cíveis desta Capital, com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004527-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BORGES DE LIMA REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN DO NASCIMENTO BROCANELLO OAB - SP331977 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1004527-71.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BORGES DE LIMA 

REPRESENTACOES LTDA - ME REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 

Pretende o autor, por meio desta ação, a retirada da anotação do seu 

nome em cadastro de inadimplentes, bem como o recebimento de 

indenização por danos morais, além da suspensão dos descontos 

indevidos, ao se ter em vista o acordo efetuado nos autos da Busca e 

Apreensão. Na forma da minuta entabulada entre as partes nos autos nº 

1039389-39.2018.811.0041 – Id. 28812724, as partes ajustaram o 

pagamento parcelado, com o vencimento da última em 18/02/2023, motivo 

pelo qual pugnaram pela suspensão do curso daquela ação, que tramita 

na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital. Do exame dos 

andamentos processuais lançados no aludido processo, é possível 

verificar que aos 21/11/2018 foi proferida decisão deferindo o pleito e 

determinando a suspensão do feito até o cumprimento da avença. De tal 

modo, revela-se inequívoca a conexão de ações, restando imperioso o 

processamento conjunto, ante o risco de decisões conflitantes. Posto 

isso, declaro a incompetência deste juízo para o processamento deste 

feito e determino a remessa destes autos à 4ª Vara Especializada em 

Direito Bancário desta Capital. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002700-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA LEITE OAB - MT25562/O (ADVOGADO(A))

LAURA APARECIDA DE BARROS MARQUES OAB - SP368868 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002700-25.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JOAO PINHEIRO REU: CREFISA 

SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. Nos termos 

do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, 

Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao autor os benefícios 

da justiça gratuita. Do cotejo da petição inicial, observo que o autor teceu 

manifestação genérica acerca dos pontos que pretende revisar, não 

especificando qual cláusula contratual se mostra abusiva, com a correlata 

fundamentação jurídica, não sendo possível ao juízo o exame de ofício de 

abusividade de cláusulas, na forma da Súmula n. 381/STJ, que determina 

que “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a 

abusividade das cláusulas”, pois deve a matéria que pretende a parte seja 

d eclarada nula ser devidamente esclarecida na inicial. Demais disso, 

constato que o requerente não apresentou a quantificação de qual o valor 

incontroverso, conforme a regra disposta no art. 330, § 2º do CPC, com 

base no pedido revisional formulado. Desta forma, com fulcro nos 

dispositivos elencados, faculto ao autor o prazo de 15 dias, para, 

querendo, emendar a petição inicial, sanando as irregularidades 

apontadas, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de 

abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016782-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZE DA SILVA LIMA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016782-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MARIZE DA SILVA LIMA DE 

ALMEIDA REU: BANCO DO BRASIL SA, BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc... Tratam-se os autos de 

Ação de Obrigação de Fazer, na qual a sentença de ID. 18664890 foi 

exarada nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados por MARIZE DA SILVA LIMA DE ALMEIDA em face 

de BANCO DO BRASIL S/A e de BV FINANCEIRA S/A, para condenar 

ambos os réus ao pagamento de indenização por danos morais, que 

arbitro em R$ 20.000,00 (R$10.000,00 por instituição financeira), abatida 

uma mensalidade de R$ 759,26, tudo corrigido com juros de mora de 1% 

ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), 

com a confirmação da tutela de urgência, Id. 8773375, excluindo, no 

entanto, a liberação da movimentação do contrato de cartão de crédito. 

Por ter a autora decaído de parte mínima, condeno ambos os réus ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (50% para cada Instituição).” 

Inconformadas, as partes interpuseram Recursos de Apelação, aos quais 

foi negado provimento – ID. 30321977. A BV Financeira opôs Embargos de 

Declaração, ao qual foi negado provimento. Na petição de ID. 30564414 a 

BV Financeira noticia o pagamento da condenação, acostando aos autos 

o comprovante de pagamento de ID. 30564415. Por sua vez, a autora 

manifesta discordância quanto ao valor depositado pela BV. Assim, 

INTIMO o Banco do Brasil, bem como a BV Financeira para se 

manifestarem acerca do cálculo apresentado pela autora, ressaltando que 

a sentença de ID. 18664890 condenou “ambos os réus ao pagamento de 

indenização por danos morais, que arbitro em R$ 20.000,00 (R$10.000,00 

por instituição financeira)”. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. 

Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028264-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDIANY DE GUSMAO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028264-74.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CLEIDIANY DE GUSMAO GONCALVES Vistos, etc. Defiro os 

requerimentos de ID. 25119953, momento em que procedo a restrição via 

Renajud da motocicleta e a pesquisa de endereço da Requerida, sendo 

declinado o mesmo da exordial (extratos anexo). Por conseguinte, intimo o 
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Banco para no prazo de 15 dias, arguir o que entende de direito, bem 

como no mesmo prazo requerer a conversão destes autos em 

procedimento executivo, sob pena de extinção, INDEFERINDO desde já 

dilação de prazo, observando que deverá manifestar-se expressamente 

sobre o bem dado em garantia, para penhora e demais atos, já que se 

encontra em lugar incerto. Em caso de silêncio ou pedido protelatório, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento para 

cumprir em 05 dias, com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026738-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TINTTELER ARAUJO PEREIRA (EXECUTADO)

TEMPO CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026738-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: TEMPO CONSTRUCOES LTDA - EPP, TINTTELER ARAUJO 

PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução sem a citação dos 

Executados até o presente momento. Por conseguinte, defiro o 

requerimento de ID. 24745657 e procedo a pesquisa de endereço dos 

Réus via Infojud e Infoseg, momento em que foi declinado o mesmo da 

exordial (extrato anexo). Por conseguinte, proceda-se a citação editalícia 

dos Executados, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1040177-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DOS SANTOS FERNANDES (REU)

PEDRO NORBERTO FERNANDES (REU)

ACADEMIA DE GINASTICA PEDRO FERNANDES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1040177-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ACADEMIA DE GINASTICA PEDRO FERNANDES LTDA - ME, PEDRO 

NORBERTO FERNANDES, MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DOS 

SANTOS FERNANDES Vistos, etc. Trata-se de Ação de Monitória sem a 

citação dos Requeridos até o presente momento. Por conseguinte, defiro o 

requerimento de ID. 24806853 e procedo a pesquisa de endereço via 

Infojud e Infoseg, momento em que obtive êxito quanto ao Réu Pedro 

(extrato anexo), visto que foi declinado o mesmo local do ID. 16602993. 

Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o 

retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se carta de citação 

com aviso de recebimento, a ser cumprido no endereço: Rua 07, nº 54 ou 

56, Quadra 54, Bairro Recanto dos Pássaros, nesta capital. RETORNANDO 

INFRUTÍFERA, proceda-se a citação editalícia dos Réus , nos termos do 

artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, 

nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, 

que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028966-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028966-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

MAICON PEREIRA DA SILVA Vistos, etc. Prefacialmente, deixo para 

apreciar o requerimento de ID.17701906 posteriormente. Defiro o 

requerimento de ID. 25031573 e procedo a pesquisa de endereço do Réu, 

momento em que obtive êxito (extrato anexo). Destarte, ante a instauração 

do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do 

vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de 

convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada 

quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de 

expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que 

esta vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder 

Judiciário: - expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, a ser 

cumprido no endereço: Rua Tesouro, nº 08, Quadra 112, Bairro CPA II, 

nesta capital. Para tanto, intimo a Instituição Financeira intimada para em 15 

dias promover ao recolhimento das diligências, nos termos do Provimento 

nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, 

salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de 

justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012003-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER JOSE MUNGO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012003-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

WAGNER JOSE MUNGO Vistos etc... Ante a interposição do Recurso de 

Apelação de ID. 26010913, devidamente contrarrazoado no ID. 29717854 

em face de a sentença que julgou parcialmente procedente esta ação de 

ID. 24567723, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007379-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1007379-05.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES 

Vistos etc... Defiro o pleito de ID. 24667548, procedendo a inserção e 

restrição sobre a moto via sistema Renajud (extrato anexo). No mais, em 

regular impulso oficial procedo a pesquisa de eventual novo endereço via 

sistema Infojud, ocasião em que obtive endereço análogo ao da exordial 

(extrato anexo). Assim, expeça-se mandado de busca, apreensão e 

citação ao endereço: Rua 04 de janeiro, nº 851, Bairro Jardim Leblon, 

nesta cidade. Para tanto, intimo o requerente para, em 15 dias promover 

ao depósito de diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019560-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019560-38.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: SISAN ENGENHARIA LTDA Vistos etc... Em 

primeiro lugar, intimo o requerente para esclarecer o motivo pelo qual o 

número do contrato que consta no Anexo I de ID. 26275830 é divergente 

da Cédula de Crédito Bancário de ID. 19930712, para posterior análise do 

pedido de cessão, no prazo de 15 dias. Defiro o requerimento de pesquisa 

de endereço de ID. 26275822, procedendo via Infojud, ocasião em que 

obtive o mesmo endereço da exordial (extrato anexo). Desta feita, intimo o 

requerente para no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito, 

indicar o endereço onde o bem pode ser encontrado ou pleitear pela 

conversão destes autos em procedimento executivo, sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o requerente via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001615-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE MARTINS SOBRAL (EXECUTADO)

P. H. M. SOBRAL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001615-09.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: P. H. M. SOBRAL - ME, PAULO HENRIQUE MARTINS 

SOBRAL Vistos etc... Defiro o pleito de ID. 25522018 e procedo a 

pesquisa de eventuais novos endereços via sistema Infojud, ocasião em 

que obtive o mesmo endereço da exordial (extratos em anexo). Desta 

feita, observando o teor da certidão de ID. 10670077 e 21213498 intimo a 

exequente para, em 15 dias promover ao depósito de diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Após, expeça-se novo mandado ao endereço da 

exordial. CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia dos 

executados, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. No mais, tendo em vista que as pesquisas correspondentes 

ao BACENJUD, RENAJUD, ANOREG e DRF necessitam de requerimento 

expresso da parte interessada, INTIMO O EXEQUENTE para, no mesmo 

prazo acima requerer mediante petição as referidas pesquisas. Após, 

concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012656-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI BALDUINO DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1012656-70.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

GIOVANI BALDUINO DE ARAUJO Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Monitória sem a citação da Requerida até o presente momento. Por 

conseguinte, defiro o requerimento de ID. 24853036 e procedo a pesquisa 

de endereço via Infojud, momento em que obtive êxito (extrato anexo). 

Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o 

retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se carta de citação 

com aviso de recebimento, a ser cumprido no endereço: Rua das Brisas 

184, nº 18, Condomínio Breeze House, Bairro Jardim Bom Clima, nesta 

capital. Em caso de AR negativo, proceda-se a citação editalícia da Ré, 

nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em 

atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos 

fins. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009560-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN GONCALVES LIMA (REQUERIDO)

JOSE DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009560-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: JOSE DE JESUS, MIRIAN GONCALVES LIMA Vistos, etc. 

Prefacialmente, procedo a exclusão dos advogados que pertencem ao 

escritório de advocacia Manoel Archanjo e Advogados Associados, ante 

o termo de renúncia de ID. 24978849, bem como a inscrição do causídico 

declinado no ID. 24978489. Não obstante o requerimento de ID. 24978489, 

deixo para aprecia-lo posteriormente. Destarte, em celebração ao princípio 

da celeridade processual, procedo a pesquisa de endereço dos Réus, 

momento em que obtive êxito (extrato anexo). Destarte, ante a instauração 

do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do 

vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de 

convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada 

quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de 

expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que 

esta vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder 

Judiciário: - expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, a ser 

cumprido no endereço: Rodovia BR 364, anexo ao posto victors, nº 8800, 

sala nº 03, Bairro Jardim Presidente, nesta capital. Para tanto, intimo a 

Instituição Financeira intimada para em 15 dias promover ao recolhimento 

das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou 

a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a 

mesma admoestação. Retornando o mandado negativo, expeça-se carta 

precatória com prazo de 90 dias, visando a busca, apreensão e citação a 

ser cumprido no endereço: Rua das Cerejeiras, S/N, Bairro Jardim 

Guanabara, Caceres/MT. Após, intime-se o Requerente para recolher as 

custas de distribuição das missivas, bem como o valor referente a 

diligência do Oficial de Justiça, comprovando os pagamentos nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, tudo sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio e/ou 

pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o Banco, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025864-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETTE MUTRAN MALUF (AUTOR(A))

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF (AUTOR(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (AUTOR(A))

JOSEPH MIKHAIL MALOUF (AUTOR(A))

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT11682-O (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025864-24.2017.8.11.0041. AUTOR(A): IMOBILIARIA E CONSTRUTORA 

SAO JOSE LTDA, JOSEPH MIKHAIL MALOUF, JANETTE MUTRAN MALUF, 

VIVIANE VILELA DE FREITAS MALOUF, VERONICA FATIMA OLAVARRIA 

DE PINHO MALOUF REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Considerando o 

Termo de Cessão Id. 29606014, conforme demonstrado por meio da 

petição Id. 29606002, defiro o pleito de substituição processual. 

Proceda-se, nos registros pertinentes, a regularização do polo passivo 

para FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, com a anotação da 

advogada Cristiana Vasconcelos Borges Martins. Com relação ao pedido, 

formulado na petição Id. 30720796 e reiterado na petição Id. 31394275, 

apesar da singeleza dos argumentos e de seu resultado, em nome do 

princípio do contraditório, intimem-se os autores para manifestarem no 

prazo de 15 dias. No mais, certifique-se nos autos se houve resposta ao 

e-mail Id. 30464667, em não havendo, proceda-se o Sr. Gestor contato 

com o expert, para proceder em 05 dias, para se for o caso nomear novo 

perito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0025824-69.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU TAVARES GOMES (EXECUTADO)

ALCIONE ITALO BALSANELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DIOGO OAB - MT5834-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0025824-69.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALCEU TAVARES GOMES, ALCIONE ITALO BALSANELLI 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Monitória em fase de 

cumprimento de sentença, redistribuída a este juízo em razão da 

incompetência do juízo da 10ª Vara Cível. Indefiro o pleito formulado pelo 

credor na petição de ID. 25766187, considerando que o imóvel não 

pertence aos devedores. No mais, tendo em vista que as pesquisas 

correspondentes ao RENAJUD, ANOREG e DRF necessitam de 

requerimento expresso da parte interessada, intimo o credor para, em 15 

dias requerer mediante petição as referidas pesquisas, sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o credor, 

via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009578-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009578-97.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: SERGIO LUIZ DA SILVA Vistos etc... Defiro a inserção de 
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restrição sobre o veículo via sistema Renajud, pois, apesar de o veículo 

encontrar-se em nome de pessoa estranha, é possível verificar no campo 

“Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema 

Nacional de Gravame” que a antiga proprietária efetuou a venda do veículo 

ao requerido em 31/08/2018 – data de efetivação da CCB de ID. 18522030 

(extratos anexos). De outro lado, indefiro os demais requerimentos, tendo 

em vista que é dever da parte indicar onde o bem pode ser localizado. No 

mais, em regular impulso oficial procedo a pesquisa de eventual endereço 

via sistema Infojud, ocasião em que obtive o mesmo endereço da exordial 

(extrato anexo). Desta feita, intimo o requerente para no prazo de 15 dias, 

requerer o que entender de direito, indicando o endereço onde o bem pode 

ser encontrado ou pleitear pela conversão destes autos em procedimento 

executivo, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse. Em 

caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1049289-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID PEREIRA SANTOS (EXECUTADO)

DEIVID PEREIRA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1049289-12.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: DEIVID PEREIRA SANTOS - ME, DEIVID PEREIRA SANTOS 

Faço constar que, em diligência junto ao site do Tribunal de Justiça, esta 

assessoria verificou que as custas e taxas processuais foram 

devidamente recolhidas. Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 

27229085 e 27229086. Destarte, defiro o requerimento de citação dos 

Executados. Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o 

retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado de 

citação e penhora, para os Réus efetuarem o pagamento do débito em 03 

(três) dias. Após o decurso do prazo, verificada a inércia dos 

Executados, deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Na 

mesma oportunidade, deve o Oficial de Justiça verificar a existência de 

bens passíveis de serem penhorados na residência, certificando nos 

autos e observando o disposto no artigo 833, inciso II e V do CPC: São 

impenhoráveis: II - (…) os móveis, os pertences e as utilidades domésticas 

que guarnecem a residência da parte executada, salvo os de elevado 

valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a 

um médio padrão de vida. V - (…) os livros, as máquinas, as ferramentas, 

os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis 

ao exercício da profissão do executado. Conste no mandado a 

possibilidade de os Executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Para tanto, intimo o Exequente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Citem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028956-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO CALGARO (REQUERIDO)

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028956-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: LAERCIO CALGARO, VIVIANE CARINE REZEPOKA 

CALGARO Vistos, etc. Ante a certidão de ID. 19845689 e 19846020, em 

celebração ao princípio da celeridade processual, procedendo a pesquisa 

de endereço dos Réus momento em que foi declinado o mesmo local da 

missiva (extrato anexo) Desta feita, devolva-se a presente missiva ao 

Juízo de origem com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028309-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO LENZA LANA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1028309-15.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU DEPRECADO: MARIO LENZA LANA Vistos, etc. Ante a 

certidão de ID. 18360821 e em celebração ao princípio da celeridade 

processual, procedendo a pesquisa de endereço do Réu via Infojud, 

momento em que foi declinado local na comarca do Juízo Deprecante 

(extrato anexo) Desta feita, devolva-se a presente missiva ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 

2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045623-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILPER ALEXANDRE DE OLIVEIRA NEGRAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1045623-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: VILPER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

NEGRAO Faço constar que, em diligência junto ao site do Tribunal de 

Justiça, esta assessoria verificou que as custas e taxas processuais 

foram devidamente recolhidas. Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de 

ID. 26746768, 26746769 e 266746770. Defiro o requerimento de citação do 

Executado. Ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o 

retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado de 

citação e penhora, para o Réu efetuar o pagamento do débito em 03 (três) 

dias. Após o decurso do prazo, verificada a inércia do Executado, deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Na mesma 

oportunidade, deve o Oficial de Justiça verificar a existência de bens 

passíveis de serem penhorados na residência, certificando nos autos e 

observando o disposto no artigo 833, inciso II do CPC: São impenhoráveis: 

(…) os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência da parte executada, salvo os de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida. Conste no mandado a possibilidade de o Réu reconhecer 

a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Para tanto, intimo o Exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais 

de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. Cite-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020 Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1052335-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROCHA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1052335-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA ROCHA ALVES REU: 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 

26533730. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a 

Requerente os benefícios da justiça gratuita. Vislumbro dos autos que a 

Instituição Financeira já apresentou contestação no ID. 27988570, 

constituindo causídico com poderes para receber citação (ID. 27988574 – 

pág. 04 e 27988576), momento em que procedo sua anotação. Destarte, 

passo a análise da exordial: Tratam os autos de Ação de Consignação em 

Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada, objetivando a Autora em 

tutela de urgência que o Réu abstenha-se de inserir seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito, a autorização para depositar em juízo as parcelas 

vencidas e a manutenção na posse do bem. Mister se faz considerar que, 

em que pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no 

contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao acolhimento 

da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui 

o condão de ilidir a sua mora. Desta feita, o que concerne ao pleito de 

consignação em juízo do valor, há de se ter em vista, no entanto, que 

consoante firmado pelo art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC: “§ 2o Nas ações que 

tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” Da mesma 

forma, compete à parte, não obstante a ausência o ajuizamento de ação 

de busca e apreensão, continuar pagando as prestações na forma em 

que assumidas em contrato para manutenção na posse do bem. No mais, 

em que pese o requerimento de abstenção da anotação do nome da 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, em caso de inadimplência, 

esta ação não conduz a ausência de mora. Isso porque, consoante 

julgamento em incidente de Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 

1.061.530-RS, Relatado pela Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, 

que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a abstenção da 

inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em 

antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, 

cumulativamente: “a) a ação for fundada em questionamento integral ou 

parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda 

na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução 

fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”. Feitas essas considerações, 

tenho não aclarada a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. INTIMO a autora para impugnar 

querendo a contestação apresentada, no prazo legal. Outrossim, ante a 

instauração do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa 

decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade 

em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da 

chamada quarentena da população, salientando a audiência de conciliação 

disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno regular das 

atividades do Poder Judiciário, sendo as partes intimadas via DJE. No mais, 

intime-se a Requerente para apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018223-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018223-48.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: J V C DE SIQUEIRA & CIA LTDA - ME Vistos, etc. Defiro o 

requerimento de ID. 25084978 e procedo a pesquisa junto ao INFOJUD 

para obtenção das últimas declarações de renda e bens do Executado, 

vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS 

INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 

11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha 

exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da executada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 
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70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA FINS DE 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. 

POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de 

ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de que não há 

qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo das 

informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos LIII) e, ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário, o 

Exequente poderá ter acesso a resposta obtida pela pesquisa. Outrossim, 

após ter acesso a busca realizada acima, intimo o Banco para que se 

manifeste acerca da pesquisa realizada neste feito, indicando bens 

passíveis de serem penhorados e/ou requerendo o que entender de 

direito, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito. 

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da Instituição Financeira 

no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a presente 

execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do 

referido artigo. Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, 

eventual requerimento de desarquivamento para realização de novas 

pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do 

caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO EXECUTADO. Nesse sentido a jurisprudência abaixo: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE EVENTUAL REQUERIMENTO 

DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS PARA NOVAS PESQUISAS – 

CABÍVEL A RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA DE BUSCAS DE 

BENS DO DEVEDOR - POSSIVEL DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO 

ECONOMICA DA PARTE EXECUTADA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE 

EXECUTADA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO 

PROVIDO. (Número único: 1008038-40.2019.8.11.0000; Classe: Agravo de 

Instrumento (202); Assunto: [Penhora/Depósito/Avaliação]; Relator: 

Des(a). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). Observando ainda, o e. TJMT no 

julgamento do mencionado Agravo de Instrumento que “deverá ser 

admitido o pedido de desarquivamento do feito, quando o credor requerer 

diligencia de busca de bens do devedor, apresentando prova documental 

da existência de bens penhoráveis e/ou demonstrando a modificação da 

situação econômica do executado”. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 

2020 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035383-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARI DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035383-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: JOSE ARI DE ALMEIDA Vistos etc... Tratam-se os autos 

de Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença. O 

requerido/devedor foi citado, mas quedou-se inerte, razão pela qual a 

ação foi julgada procedente, com condenação deste ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios. Por meio da petição de ID. 27889033 o 

banco pleiteia pelo cumprimento da sentença, bem como pelo deferimento 

do pedido de tutela provisória de urgência para determinar liminarmente 

medidas de arresto, arguindo a desnecessidade de intimação do devedor 

para efetuar o pagamento, já que é revel. No entanto, mister salientar que 

o fato do réu citado não ter constituído advogado nos autos, não isenta da 

necessidade de sua intimação pessoal para o cumprimento de sentença, 

conforme disposto no artigo 513 do Código de Processo Civil. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial sobre o assunto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RÉU REVEL NA FASE DE 

CONHECIMENTO - INTIMAÇÃO POR CARTA COM AVISO RECEBIMENTO - 

NECESSIDADE. 1. Nos termos do estabelecido pelo art. 513, §2º, II do 

Código de Processo Civil, há necessidade de intimação do devedor, por 

carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído 

nos autos. 2. Assim, ainda que declarada a revelia do réu na fase de 

conhecimento, por não possuir procurador nos autos, necessária a sua 

intimação pessoal para o cumprimento de sentença, conforme disposto em 

regra legal específica. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.19.146332-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 

06/02/2020) Desta feita, intime-se o devedor, via correio com aviso de 

recebimento, para efetuar o pagamento do montante apresentado (que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), no prazo de 

15 dias, sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do 

CPC. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051195-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA DALSICO MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1051195-37.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MAYRA DALSICO MONTEIRO 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial de ID. 

26459272, 26459276, 26459284, 26459287, 26459893, 26459894, 

26459898, 26459903, 26459912, 26459918, 26459920, 26459921, 

26459929, 26459934, 26460796, 26460441, 26460444, 26460454, 

26460457, 26460458, 26460460, 26460467, 26460474, 26460477, 

26460480, 26460487 e 26460489. Trata-se de Ação Revisional C/C 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 

Mayra Dalsico Monteiro em face de Banco BMG /AS objetivando a 

Requerente, em tutela de urgência: - a abstenção de descontos em folha 

de pagamento relativos ao contrato de cartão de crédito consignado em 

seus vencimentos; - a inversão do ônus da prova; Prefacialmente, 

destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do 

CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a 

presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, para a 

concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o 

direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência 

da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a 

tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento 

ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery 

Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e 

ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da 

análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a 

acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 726 de 799



devidamente aclarada nos autos, pois conforme a variação dos valores 

descontados mês a mês do holerite da Requerente (ID. 25852678 – pág. 

03/04), aliado as faturas apresentadas pela mesma (ID. 26459920 – pág. 

05 e 23, bem como ID. 26459921 – pág. 01 e 09) aos TED’s apresentados 

pela Instituição Financeira (ID. 2460458, 26460460, 26460467, 26460474, 

26460477, 26460480, 26460487 e 26460489), constato que ela realizou 

algumas transações entre o ano de 2017 e 2018, sendo legitimo os 

descontos efetuados em sua folha de pagamento visando saldar este 

débito, ao menos até a solução do presente caderno processual. Desta 

sorte, por não restar caracterizados os pressupostos autorizadores da 

medida, INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência. 

Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos 

arguidos, bem como o contrato de ID. 26459912, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já fixo a inversão 

do ônus da prova com relação aos documentos em que o consumidor 

possui hipossuficiência em sua produção, determinando ao Réu, no prazo 

da resposta, que exiba a cópia das faturas de cartão de crédito quanto ao 

período, a planilha de evolução do débito e demais documentos inerentes à 

relação contratual em tela. Saliento ser desnecessário a exibição da 

microfilmagem do cartão de crédito, visto que as faturas apresentadas, 

bem como os TED’s comprovam os saques efetuados pela Requerida e a 

não utilização do mesmo na praça. Destarte, CITE-SE a parte ré, via 

correio com aviso de recebimento, para apresentar manifestação dentro 

do prazo legal, salientando a audiência de conciliação disposta no art. 334 

do CPC será designada no primeiro dia de retorno das atividades do Poder 

Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011700-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DO BOM DESPACHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1011700-83.2019.8.11.0041. REQUERENTE: CONSEG ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EMANUEL DO BOM DESPACHO 

Vistos, etc. Ante a certidão de ID. 20907928, em celebração ao princípio 

da celeridade processual, procedo a pesquisa de endereço do Réu, 

momento em que obtive êxito (extrato anexo). Destarte, ante a instauração 

do teletrabalho e considerando a atual situação calamitosa decorrente do 

vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de 

convívio social, tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada 

quarentena da população, contudo por entender não ser o caso de 

expedição de mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que 

esta vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria 

Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder 

Judiciário: - expeça-se mandado de busca e apreensão, a ser cumprido 

no endereço: Avenida Pernambuco, nº 13A, Bairro CPA II, nesta capital. 

Para tanto, intimo a Instituição Financeira intimada para em 15 dias 

promover ao recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039626-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELLYA MARIA GONDEK CURTI DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA OAB - MT24382/O (ADVOGADO(A))

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1039626-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MELLYA MARIA 

GONDEK CURTI DE CASTRO REU: BANCO DO BRASIL Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por MELLYÁ MARIA 

GONDEK CURTI DE CASTRO em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando a autora que firmou com o 

réu, na data de 03 de Fevereiro de 2012, o contrato nº 212.803.841, 

relativamente ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

(FIES), contudo, constatou a abusividade praticada pela instituição 

financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, 

mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - o 

afastamento da prática de capitalização de juros e do uso da Tabela Price; 

- em tutela de urgência, a retirada das anotações em cadastros de 

restrição ao crédito; - a concessão das benesses da assistência 

judiciária; - o recebimento de indenização por danos morais; - a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 176.009,92 e 

acostou documentos. Na decisão Id. 17532536 foi concedida a assistência 

judiciária e facultada a emenda da inicial, para quantificação do valor 

incontroverso e, na decisão Id. 19479669 foi recebida a emenda Id. 

18101150, indeferido o pedido formulado em tutela de urgência e fixada a 

inversão do ônus da prova, com a ordem de exibição de cálculo de 

evolução do débito e ainda, designada audiência. Desta decisão foi pelo 

Banco interposto o recurso de Embargos de Declaração Id. 20783187. 

Realizada audiência preliminar (Id. 20885277), sem êxito na composição 

entre as partes, sendo na oportunidade rejeitados os Embargos de 

Declaração. Em contestação Id. 21367216 o réu aventou em preliminar a 

impugnação à assistência judiciária, que não merece acolhida ao pleito de 

tutela de urgência, acostando a planilha de débito, além de arguir a falta de 

interesse de agir, a ausência de documentos indispensáveis à propositura 

da ação, inépcia por apresentar pedido genérico, e a competência da 

Justiça Federal por versar sobre contrato de financiamento FIES. No 

mérito, aduz que: - é inviável a revisão de cláusulas contratuais, 

notadamente em vista de as particularidades do contrato em comento, com 

a impossibilidade de estorno ou devolução de valores, vinculado ao FNDE, 

possuindo o FGEDUC personalidade jurídica distinta, não se falando em 

onerosidade excessiva; - está superada a tese de limitação constitucional 

ou legal dos juros remuneratórios, possuindo estes livre estipulação; - a 

capitalização de juros possui respaldo legal, o mesmo se falando quanto 

ao uso da tabela price, que possui expressa previsão contratual; - não se 

aplica a inversão do ônus da prova; Rechaça o cálculo apresentado e, ao 

final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa 

aos ônus decorrentes da sucumbência. No documento Id. 23686883 foi 

certificado o decurso de prazo sem apresentação de impugnação à 

contestação, aportada aos 24/09/2019 no Id. 24252728. É o relatório. 

Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, e manifestação 

das partes em audiência ID.20885277, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Prefacialmente, no que tange ao prazo para impugnar a contestação, 

observo dos andamentos processuais que no Diário Eletrônico de 

06/08/2019 foi publicada a certidão de tempestividade e de intimação da 

parte autora para promover a impugnação à contestação (documento Id. 

22376827). Da mesma sorte, consta do sistema que na data de 

07/08/2019, às 15:58:01 a advogada Carla Fernanda Flausino da Silva 

registrou ciência. De tal modo, tenho que resta escorreita a certidão Id. 

23686883 que declarou o decurso de prazo. Em preliminar, suscitou o 

requerido a impugnação à assistência judiciária, que não merece acolhida 
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ao pleito de tutela de urgência, além de arguir a falta de interesse de agir, 

a ausência de documentos indispensáveis a propositura da ação, inépcia 

por apresentar pedido genérico, e a competência da Justiça Federal por 

versar sobre contrato de financiamento FIES. Com relação à assistência 

judiciária, conforme o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, presume-se 

verdadeira a alegação de hipossuficiência, não prevendo a lei, 

obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim que esta, ainda que 

momentaneamente, não possua condições de arcar com tais 

emolumentos. Embora o réu refute a benesse concedida, não apresentou 

provas plausíveis a afastar a afirmação feita pela beneficiária, que possui 

presunção juris tantum da necessidade. Portanto, não basta que se alegue 

que a parte não faz jus ao benefício em comento, é necessário que prove, 

pois caso contrário prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício. 

Nesse sentido, a orientação do E. TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - 

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS 

SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL 

E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE 

JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA 

GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS 

AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS 

CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO 

SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o deferimento da 

justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra.” 

(Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, 

Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - 

FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - 

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - 

EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - 

PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do 

CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser 

afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância 

ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

CF).Tendo havido a desconstituição da constrição no feito principal antes 

da citação nos Embargos de Terceiro, ocorre a perda superveniente do 

objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Demais disso, destaco que, na 

forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A assistência do requerente por 

advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. 

Feitas essas considerações, mantenho a concessão da assistência 

judiciária a parte autora. No tocante ao interesse de agir, destaco a lição 

de Alexandre Freitas Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, 

Vol. 1, 9ª Edição, revista e atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, ao 

lecionar que “O interesse de agir é verificado pela presença de dois 

elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja 

verdadeiro binômio ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do 

provimento pleiteado’. Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em 

‘interesse-adequação’. A ausência de qualquer dos elementos 

componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir.” 

Ainda a respeito do assunto, ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Gonçalves Nery (Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Processual Civil Extravagante e legislação em vigor, 7ª edição, art. 267, 

nota 13): "Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de 

ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela 

pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. [...] movendo a 

ação errada ou utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento 

jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental 

acarreta a inexistência de interesse processual". Logo, é imperioso 

reconhecer que há interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante 

o princípio constitucional de livre acesso ao Judiciário, visto que, ao 

contrário do suscitado em contestação, é certo que, por se insurgir em 

face de atos perpetrados pelo réu, inequívoca a utilidade da medida e a 

adequação do meio utilizado para tanto. A tese de ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação não possui 

ressonância, já que, a despeito da tese levantada pelo réu, a autora 

promoveu a juntada do contrato objeto de revisão. Da mesma sorte, sem 

respaldo à assertiva de que a inicial foi firmada com pedidos genéricos, já 

que, ao contrário, da peça vestibular é possível verificar quais pontos 

apontados para revisão, com a respectiva fundamentação e requerimento, 

possibilitando ao réu a ampla apresentação de defesa. Por fim, com 

relação à competência para a apreciação da matéria, não obstante a 

pretensão do réu de remessa dos autos à Justiça Federal, ao se ter em 

vista que o réu age na condição de mandatário, como agente financeira do 

FIES, manifesta a competência da Justiça Comum para a apreciação da 

matéria. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

- LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – POSSIBILIDADE – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA 

TUTELA – FIES - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - 

AGENTE FINANCEIRO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, 

demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo 

Singular deve ser mantida. O Banco do Brasil, na condição de agente 

financeiro do Fies , detém legitimidade passiva para figurar em demandas 

que envolvam contrato do Fies , conforme artigo 3º, §2º c/c 6º da Lei nº 

10.260/2001, com redação dada pela Lei nº 13.530 de 2017.” (TJMT - 

1002259-41.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018) 

“INDENIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES - ADITAMENTO - 

RESPONSABILIDADE - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - DÉBITO INEXISTENTE - 

DANOS MORAIS - QUANTUM. Não há competência da Justiça Federal, se 

a matéria discutida não diz respeito à União ou suas autarquias, mas à 

relação privada entre partes. O aditamento do contrato de financiamento 

do FIES é realizado pela Instituição de Ensino, mediante solicitação da 

Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento, e depende da 

renovação de matrícula pelo financiado, com a assinatura do Documento 

de Regularidade de Matrícula (DRM). Resta configurada a falha na 

prestação de serviços pela Instituição de Ensino, se esta não inicia o 

procedimento de aditamento do contrato de financiamento estudantil, após 

o pedido de renovação de matrícula formulado pelo financiado. Dano é 

qualquer mal ou ofensa pessoal, deterioração, prejuízo a uma pessoa, 

conforme Dicionário da Língua Portuguesa, Caldas Aulete, sendo que, na 

linguagem jurídica, constitui a efetiva diminuição do patrimônio alheio, 

provocada por ação ou omissão de terceiro. A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o 

seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível sócio-econômico da parte ofendida, o porte do ofensor 

e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.” (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.18.017710-7/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina 

Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2018, 

publicação da súmula em 25/05/2018) Posto isso, REJEITO as preliminares 

aventadas e passo ao exame do mérito. A respeito da capitalização de 

juros, tem-se que na decisão interlocutória Id. 19947669 houve o 

afastamento do pleito. Isso porque, conforme sedimentado pelo Colendo 

STJ, é possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em 

vigor da MP 2170-3, bem assim o disposto no art. 28 da Lei n. 10.931/04, 

que possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é 

título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida 

e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário 

poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, 

os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua 

capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes 

da obrigação;” No caso dos autos, há de se ter em vista que é expressa a 

previsão contratual acerca de sua prática capitalizada, como se infere do 

disposto na cláusula sétima – Id. 16519116, da qual a consumidora tinha 

inequívoca ciência, já que teve acesso ao contrato e inclusive o juntou 

com a exordial, restando clara a contratação da prática da capitalização 

mensal de juros. Nesse sentido, o posicionamento há muito sedimentado 

pelo STJ, inclusive em sede do Recurso Repetitivo REsp 973.827/RS, com 

a fixação da seguinte tese para efeitos do art. 543-C, CPC: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 
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1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.’ – ‘A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada’.” Demais disso, a legalidade da sua incidência está 

consolidada pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que sumularam 

a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “A previsão no contrato bancário 

de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Súmula 539: “É 

permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 

2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Ante a expressa 

previsão contratual, aliada à clara demonstração da taxa mensal não 

correspondente ao duodécuplo da anual, mantenho a sua incidência, na 

forma em que contratada. Assim o hodierno posicionamento do STJ, 

emanado pelos recentes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REFERÊNCIA. 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A 

jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros 

remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a 

limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do 

disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação 

dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada 

caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros 

excessivos. 2. Esse abusividade não decorre do simples fato da taxa 

cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa 

média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes. 

3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros 

remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média de mercado, pois 

demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial 

(Súmula 7/STJ). 4. A eg. Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos 

moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em 

vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5. Agravo interno não 

provido.” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE 

MERCADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. 

DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. 1. A ausência de 

indicação do dispositivo de lei supostamente violado impossibilita o 

conhecimento do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 284 do 

STF. 2. Segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, sob o rito do art. 543-C do CPC/73: "É permitida a capitalização de 

juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 

31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em 

vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e 

(b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 

pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 

24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão 

recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por 

esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos 

enunciados 5, 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no 

AREsp 1319737/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019) De 

conseguinte, inexiste ensejo no pedido de afastamento do cálculo do 

débito pela Tabela Price, disposto no parágrafo sexto da cláusula nona (Id. 

16519117), ante o posicionamento jurisprudencial, consolidado em 

Recurso Repetitivo pelo Colendo STJ, de que esta discussão está atrelada 

à capitalização de juros, senão vejamos: “DIREITO CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO 

CPC/73. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

IMOBILIÁRIOS VINCULADO AO SFH. TABELA PRICE. TAXA EFETIVA DE 

JUROS. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. O NCPC é inaplicável ao caso concreto ante os termos do 

Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão 

de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. 2. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - 

mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da 

eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros 

sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo 

pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em 

razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. (REsp 

1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,Corte Especial, DJe 

2/2/2015). 3. A existência de uma taxa de juros efetiva, paralela à nominal, 

não implica, necessariamente, cobrança de juros capitalizados. 

Precedentes. 4. O PES, quando contratado, somente pode ser aplicado 

para reajustar o valor das prestações mensais do financiamento, e não o 

do saldo devedor, em relação ao qual incide a TR, desde que pactuada a 

mesma forma de reajuste da caderneta de poupança. Precedentes. 5. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1487083/RS, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, 

DJe 25/10/2018). Considerando a improcedência do pedido revisional, não 

há respaldo à tese de dano moral, não caracterizado nos autos, posto que 

agiu a instituição financeira em consonância com os ditames do contrato, 

bem assim à legislação e jurisprudência consolidada quanto ao tema. No 

mesmo norte, a manutenção da decisão Id. 19479669, concernente ao 

indeferimento do pedido firmado em tutela de urgência, é medida que se 

impõe. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MELLYÁ MARIA GONDEK 

CURTI DE CASTRO em face de BANCO DO BRASIL S/A, e condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo 

prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da 

assistência judiciária. Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027580-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE OLIVEIRA TREVISAN (AUTOR(A))

IMAGINARIO COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA OAB - MT0006483A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027580-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IMAGINARIO 

COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS LTDA - ME, DIEGO DE OLIVEIRA 

TREVISAN REU: BANCO BRADESCO Vistos, etc. No ID. 27814431 as 

partes pleitearam pela extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso VIII 

do CPC, haja vista que houve composição extrajudicial com o Autor. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Por todo o 

exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Revisão Contratual, 
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nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o requerimento de 

baixa de penhora, bem como restrição via Renajud, haja vista que não 

houve determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024343-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024343-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

REU: CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de CAR – 

CLEITON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME, todos qualificados nos 

autos em referência, relatando o autor que firmaram as partes o contrato 

crédito de Empréstimo Pessoal (9386959), contudo em vista de a mora 

quanto as obrigações assumidas, afirma ser credor da parte ré da 

importância de R$ 85.064,39, atualizada até 07/08/2017. Posto isso, 

pleiteia pela condenação do réu ao pagamento de R$ 85.064,39 ou a 

conversão do mandado monitório em executivo. Atribuiu à causa o valor 

de R$ 85.064,39 e acostou documentos. O réu foi citado aos 09/08/2018 

(Id. 14643557) e apresentou os EMBARGOS MONITÓRIOS Id. 15073419, 

aventando em preliminar, a ausência de apresentação do suposto contrato 

n. 9386959 e de demonstrativo de débito bem como, a imprestabilidade da 

planilha referente aos encargos, apontando que no Aditivo n. 

11231690038 o limite de crédito foi majorado para R$ 8.000,00. Posto isso, 

pugna pela inversão do ônus da prova, com o acolhimento das 

preliminares, ou a improcedência da ação ou, subsidiariamente, que seja 

reconhecido apenas a obrigação de R$ 8.000,00, com a condenação da 

instituição financeira aos ônus sucumbenciais. Impugnação aos Embargos 

Id. 17052111. Realizada audiência no Id. 21542200, sem êxito na 

composição entre as partes. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Pretende o autor, por meio desta ação, o recebimento de R$ 

85.064,39 decorrente da operação denominada contrato crédito de 

Empréstimo Pessoal (9386959), afirmando a existência do débito vencido 

em R$ 19.227,43 que, acrescido das parcelas vencidas antecipadamente, 

totaliza o montante perseguido. Para instruir a ação, o Banco exibiu no Id. 

9333467 a Proposta de Abertura de Conta Corrente datada de 28/12/2000 

e o termo de migração de 28/12/2011, sem as correspondentes cláusulas 

gerais. No Id. 9333467 coligiu um contrato denominado Aditivo ao Contrato 

de Abertura de Limite de Crédito em Conta Corrente – Giro Fácil, de n. 

11231690038, datado de 20/03/2006, no qual as partes resolvem alterar o 

limite de crédito para R$ 8.000,00. No Demonstrativo de Débito Id. 9333474 

constam as seguintes informações: - Carteira/Contrato 455/9386959; - 

Encargos: correção monetária pelo INPC, juros de mora de 12% a.a., e 

multa de 2%; - Encargos s/ descoberto em c/c: 1) vencimento aos 

02/12/2016 - encargos de R$ 7.691,64; vencimento aos 03/01/2017 - 

encargos de R$ 8.451,41; e 3) vencimento aos 10/01/2017 – encargos de 

R$ 1.248,24; - Saldo devedor em c/c: vencimento em 09/01/2017, saldo de 

R$ 60.000,00; - Valor apurado (com as atualizações anunciadas) em R$ 

85.064,39. Já dos extratos bancários Id. 9333469, de 07/10 a 29/03, não 

se localiza a existência de nenhum crédito cujo valor se assemelhe ao dos 

dados lançados no Demonstrativo de Débito Id. 9333474. Isso porque, de 

seu minucioso exame, é possível verificar que os lançamentos com a 

numeração da operação declarada na inicial, qual seja, de n. 9386959, 

possuem a denominação (negativa) a título de “ENC LIM CREDITO”, e “IOF 

UTIL LIMITE”, nas datas de 03/11, 07/11 e 09/01. Nada obstante, tem-se 

que na impugnação aos Embargos, a instituição financeira manteve a tese 

de regularidade da documentação encartada, com a demonstração do 

contrato e respectivas cláusulas contratuais. No entanto, tal não é a 

situação apresentada nos autos, já que não há indícios da demonstração 

da existência do “contrato crédito de Empréstimo Pessoal (9386959)” 

anunciado na inicial, tudo levando a crer tratar-se de cobrança de saldo 

devedor em conta corrente, o que não foi pleiteado nesta ação, não 

cabendo ao juízo fazer ilação a respeito, notadamente diante de os 

argumentos tecidos pela devedora em sua manifestação. De tal sorte, 

assiste razão ao afirmar o embargante a ausência de documento 

indispensável à propositura da ação, por não ter sido apresentado prova 

escrita acerca do contrato de empréstimo n. 9386959, outra solução não 

restando senão a extinção do feito. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados nos 

EMBARGOS MONITÓRIOS, para declarar a EXTINÇÃO da AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de CAR – 

CLEITON LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME, o que faço com amparo 

legal no art. 485, IV, CPC. Condeno o autor/embargado ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 22 de abril de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016884-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIDES CANDELARIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada a apresentar, no prazo de 15(quinze) dias, a 

guia de distribuição da ação devidamente recolhida e vinculada ao número 

único do processo, bem como, ainda, a guia de diligência do Sr. Meirinho 

necessária à expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1052517-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MORENO ALVES (REQUERIDO)

 

Fica a parte autora intimada para apresentar guia de diligência 

devidamente recolhida ou postular por oferecimento de meios ao Senhor 

Meirinho para desentranhamento do mandado necessário, no prazo de 

05(cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012689-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM RIBEIRO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Fica a parte autora intimada para manifestar-se sobre a contestação 

acostada aos autos, no prazo de 15(quinze dias) úteis. Ficam as partes 

intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 05(cinco) dias úteis.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010926-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA CORREA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Fica a parte autora intimada para manifestar-se sobre a contestação 

acostada aos autos, no prazo de 15(quinze dias) úteis. Ficam as partes 

intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo 

de 05(cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017152-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR KUBLIK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre 

diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos 

por ela acostados no feito. Assim, Intime-se a parte autora para no prazo 

de quinze dias, proceder a comprovação de recolhimento da guia de 

distribuição e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

20.04.20

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017152-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR KUBLIK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017273-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

ou fazer comprovação da hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017254-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUNICE DOMINGAS DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

ou fazer comprovação da hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017332-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCARA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017346-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016988-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032531-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O pedido pretendido está prejudicado, considerando que os 

prazos estão suspensos. Assim, encerrada a suspensão de prazos pelo 

E. TJMT, deverá o autor dar prosseguimento ao feito no prazo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.04.20

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0004750-22.2012.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER DA SILVA GAMA - ME (EXECUTADO)

ELIEZER DA SILVA GAMA (EXECUTADO)

ROSANGELA ILZA DO PRADO GAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0004750-22.2012.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: ELIEZER DA SILVA GAMA - ME, ELIEZER DA SILVA 

GAMA, ROSANGELA ILZA DO PRADO GAMA Vistos, etc. A pesquisa 

pretendida, em relação ao Bacenjud já foi realizada nos autos (ID. 

21814220), sem sucesso, conforme decidido no id. 26109572. Também, já 

foi realizada a pesquisa junto ao Infojud, conforme certidão de id. 

22155092. Desta forma deverá a parte exequente comprovar o protocolo 

nos autos, do ofício expedido no id. 28029703, ou indicar bens passíveis 

de penhora, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032620-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARTINS DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032620-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA EXECUTADO: ANA PAULA 

MARTINS DA CRUZ Vistos, etc. O processo está na fase de penhora e as 

pesquisas pretendidas pela parte exequente não buscam bens, em nome 

do executado. Assim, deverá o exequente indicar bens passíveis de 

penhora no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019817-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUISSE MARA ESTRAL (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre certidão de id. 31337973, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0056625-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CINTRA CARVALHO (EXECUTADO)

TANIA MARIA CINTRA CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0056625-26.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ANA PAULA CINTRA CARVALHO, TANIA MARIA 

CINTRA CARVALHO Vistos, etc. Em que pese até o presente momento a 

parte exequente não ter logrado êxito em receber o débito indicado na 

inicial, o pedido formulado nos autos (id. 31369953), no item “b” para de 

suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e item “c” 

cancelamento de cartões de crédito, em nome dos executados, resta 

inviável, pois viola direito de ir e vir dos executados. Ademais, sequer 

garante o pagamento do débito da presente ação. Em nada ajudará na 

satisfação da obrigação. Quanto ao item “a” resta inviável a referida 

pesquisa, visto que a mesma já foi realizada nos autos no id. 29687331. 

Em relação ao item “d” cabe à própria Instituição Financeira proceder com 

a referida restrição. Portanto deverá o exequente dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal, indicando bens passíveis de penhora, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003641-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME, EDMAR JOSE 

DA SILVA Vistos, etc. Oficie-se como postulado e após, diga-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009960-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENAIS MICHELINE HOLZ (EXECUTADO)

GEMMA BEDIN VIECILI (EXECUTADO)

IVAN DANIELI VIECILI (EXECUTADO)

E. C. X. COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009960-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: E. C. X. COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES 

DOMESTICAS LTDA - EPP, GEMMA BEDIN VIECILI, IVAN DANIELI VIECILI, 

HENAIS MICHELINE HOLZ Vistos, etc. Decorrido o prazo de citação por 

edital, certifique-se sobre manifestação. Caso positivo, diga o autor. Ao 

contrário, decreto a revelia da parte Requerida citada por edital, 

nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria Pública que 

atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a anotação necessária na 

autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a para apresentar defesa. 

Não havendo pagamento, atualize-se o débito, custas e despesas 

processuais, acrescentando os honorários advocatícios fixados e 

proceda-se penhora on line. Oficie-se também como postulado pelo autor. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0031990-54.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, 

MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - 

SICREDI EMPREENDEDORES MT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES OAB - MT10220-O 

(ADVOGADO(A))

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RANGEL SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0031990-54.2010.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E 

MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI 

EMPREENDEDORES MT EXECUTADO: FELIPE RANGEL SOARES Vistos, 

etc. Em que pese até o presente momento a parte exequente não ter 

logrado êxito em receber o débito indicado na inicial, o pedido formulado 

nos autos (id. 31378156), no item “b” para de suspensão da Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH; apreensão do passaporte; cancelamento 

ou suspensão do cartão de crédito e bloqueio de serviços de 

telefonia/internet, em nome do executado, resta inviável, pois viola direito 

de ir e vir dos executados. Ademais, sequer garante o pagamento do 

débito da presente ação. Em nada ajudará na satisfação da obrigação. 

Ainda, quanto ao pedido contido no item “a” cabe à própria Instituição 

Financeira proceder com a referida restrição. Portanto deverá o 

exequente dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, indicando bens 

passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005814-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005814-40.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE 

EXECUTADO: GILBERTO SANTOS RIBEIRO Vistos, etc. Atualize-se o 

débito da inicial, custas e despesas processuais, acrescentando 

honorários advocatícios fixados. Após, havendo garantia no título 

executado, proceda-se penhora/avaliação do bem dado em garantia. Caso 

negativo, proceda-se penhora on line. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024472-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ELIAS CALDEIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024472-15.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: ELIAS CALDEIRA NETO EIRELI - ME, ELIAS CALDEIRA 

NETO Vistos, etc. Deverá a própria parte autora comprovar nos autos o 

protocolo do ofício expedido, não cabendo à Secretaria do Juízo tomar a 

referida providência. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024498-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EXECUTADO)

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024498-47.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - ME, ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ, 

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO Vistos, etc. O artigo 517 do CPC 

aplica-se apenas em relação a decisão judicial trasitada em julgada, como 

ali determinado. Caso pretenda o autor certidão de crédito deverá desistir 

da presente execução e após sentença será expedida a referida. Quanto 

ao pedido de restrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao 

crédito, cabe à própria Instituição Financeira proceder com a referida 

restrição. Assim, intime-se o autor para manifestar interesse em extinguir 

o feito. Caso positivo, conclusos. Ao contrário, com relação aos pedidos 

de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH; bloqueio de todos 

os cartões de crédito e suspensão/retenção do passaporte, em nome dos 

executados, resta inviável, pois viola direito de ir e vir dos executados. 

Ademais, sequer garante o pagamento do débito da presente ação. Em 

nada ajudará na satisfação da obrigação. Portanto deverá o exequente 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, indicando bens passíveis de 

penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009671-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009671-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

SA EXECUTADO: POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, ALINE 

RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Mantenho determinação 

dos autos, devendo ali ser cumprido como consignado, considerando que 

a pesquisa on line é contínua. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023292-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON CARLOS LUCHI (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017406-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON ANTUNES FERRAZ (REU)

VILSON ANTUNES FERRAZ - ME (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017406-13.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: VILSON ANTUNES FERRAZ - ME, VILSON ANTUNES FERRAZ 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017488-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO MARQUES FERRER (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017488-44.2020.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO LITISCONSORTE: CELSO MARQUES FERRER Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às 

advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017359-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MACHADO DE MIRANDA (EXECUTADO)

MARISE CARVALHO MACHADO - CERAMICA - ME (EXECUTADO)

MARISE CARVALHO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017359-39.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: MARISE CARVALHO MACHADO - CERAMICA 

- ME, MARISE CARVALHO MACHADO, GUSTAVO MACHADO DE 

MIRANDA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 

829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a avaliação do 

bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038033-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI (REU)

LUCIULA GONCALVES NONATO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014410-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017273-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Necessário se faz fazer 

comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, 

considerando que ninguém sobrevive do nada. A falta de anotação em 

Carteira de Trabalho, somente indica que a pessoa não está registrada em 

nenhum serviço, mas não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017254-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUNICE DOMINGAS DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Necessário se faz fazer 

comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, 

considerando que ninguém sobrevive do nada. A falta de anotação em 

Carteira de Trabalho, somente indica que a pessoa não está registrada em 

nenhum serviço, mas não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017332-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCARA APARECIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a pose plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017346-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a 

outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, 

sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a pose plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001063-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO PINHO GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pelo autor, que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o 

apelado para responder no prazo de Lei. Após, cumpra-se determinação 

anterior e remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004640-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSSON JOAB DA CUNHA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.04.20

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1051591-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.04.20

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001303-60.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LAMBERTINI LTDA - EPP (EXECUTADO)

ARILSON THADEU LUCAS DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA OAB - MT7702-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.04.20

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014970-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCHMIDT OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O pedido pretendido está prejudicado, considerando que os 

prazos estão suspensos. Assim, encerrada a suspensão de prazos pelo 

E. TJMT, deverá o autor dar prosseguimento ao feito no prazo legal. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22.04.20

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055423-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055423-55.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ADALBERTO ANTONIO DE 

OLIVEIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Recebo os 

embargos de declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, 

analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a 

sentença prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, 

devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não 

cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já 

exaustivamente elencados na referida sentença, não havendo que se 

falar em eventual omissão, obscuridade ou contradição. Assim, cumpra-se 

a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001848-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR CORREA DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001848-98.2020.8.11.0041. AUTOR: HEITOR CORREA DA ROCHA REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Recebo os embargos de 

declaração, se no prazo, certifique-se. Entretanto, analisando seus 

argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a sentença 

prolatada a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos, devendo ser 

cumprido como ali consignado, em todos seus termos. Não cabe aqui 

nesta decisão, enumerar os mesmos fundamentos já exaustivamente 

elencados na referida sentença, não havendo que se falar em eventual 

omissão, obscuridade ou contradição. Assim, cumpra-se a referida em 

todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1042574-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARQUES DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1042574-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): FELIPE MARQUES DE SOUZA 

FILHO REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação 

atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual 

junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como 

inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. Necessário 

se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação 

negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A 

declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017129-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017129-94.2020.8.11.0041. AUTOR(A): JORGE PEREIRA REU: CREFISA 

SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos, etc. Defiro a 

Justiça Gratuita. Anote-se. Anota-se a prioridade de idoso. Compulsando 

os autos verifica-se a possibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, 

evitando o risco de resultado útil ao processo. No caso é patente a 

cobrança de taxa de juros acima da média de mercado dos contratos 

noticiados na inicial, que adveio do contrato vigente. De plano há como 

afirmar a veracidade de tal fato. Trata-se de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, defiro a tutela urgência, para determinar a suspensão da 

cobrança e desconto do contrato n. 040400067349, ditado na inicial, salvo 

se aplicado no contrato da taxa de juros divulgada pelo Bacen de 6,05% 

a.m, reduzindo o valor da prestação mensal para a quantia de R$ 305,05 

(trezentos e cinco reais e cinco centavos).Expeça-se o necessário 

devendo ser cumprido no plantão. Não havendo mora faculto a exclusão 

de restrição cadastral. De outra banda, denota-se que a questão posta na 

inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara 

Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui 

foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência de mediação. 

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais, no 

mesmo prazo deverá acostar o contrato anunciado na inicial e todos os 

documentos que originaram o referido. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017391-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE DELBEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017391-44.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SALETE DELBEN REU: BANCO 

BMG S.A Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No 

caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a 

possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há como 

afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de gratuita provas para 

aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais, no mesmo prazo deverá acostar o contrato anunciado na inicial e 

todos os documentos que originaram o referido. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017313-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017313-50.2020.8.11.0041. AUTOR(A): FLORENTINA DE FRANCA 

BOBADILLA REU: BANCO PINE S/A Vistos, etc. Florentina de França 

Bobadilla apresentou a presente Ação Declaratória De 

Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada 

com Repetição de Indébito e Danos Morais, em face do Banco Pine S.A. 

Em síntese sustenta a parte autora que não se recorda de ter realizado 

contratação de empréstimo junto à Instituição Bancária e que se 

surpreendeu com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no 

extrato de sua aposentadoria. Afirma desconhecer a validade do contrato. 

Pretende com a presente ação que a parte requerida junte o contrato de 

adesão da suposta contratação de empréstimo; ressarcimento em dobro 

pelos descontos efetivados em seu benefício e indenização por danos 
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morais. Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é 

eminentemente civil, pois pretende reparação de danos morais 

ocasionados, em decorrência dos descontos efetivados em seu benefício 

pela parte requerida, relativo a empréstimo que desconhece ter efetivado, 

além de querer a restituição dos valores descontados, em dobro, e a 

indenização por danos morais. Em que pese ser a parte requerida 

Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do 

Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente 

civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas 

em Direito Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 

– COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. Grifei e negritei CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - 

MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE. Não obstante 

o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a instituição FINANCEIRA e a 

condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de 

indenização por danos morais, a competência para o processamento e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza 

eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE a 

QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Grifei e negritei Desta forma, face ao entendimento do E. 

TJ/MT declino a minha competência para processar e julgar este feito e 

determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Capital com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017399-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017399-21.2020.8.11.0041. AUTOR(A): FLORENTINA DE FRANCA 

BOBADILLA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Florentina de França Bobadilla apresentou a presente Ação Declaratória 

De Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada 

com Repetição de Indébito e Danos Morais, em face do Banco Itau BMG 

S.A. Em síntese sustenta a parte autora que não se recorda de ter 

realizado contratação de empréstimo junto à Instituição Bancária e que se 

surpreendeu com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no 

extrato de sua aposentadoria. Pretende com a presente ação que a parte 

requerida junte todos os documentos necessários referente ao contrato 

de adesão da suposta contratação de empréstimo; ressarcimento em 

dobro pelos descontos efetivados em seu benefício e indenização por 

danos morais. Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é 

eminentemente civil, pois pretende reparação de danos morais 

ocasionados, em decorrência dos descontos efetivados em seu benefício 

pela parte requerida, relativo a empréstimo que desconhece ter efetivado, 

além de querer a restituição dos valores descontados, em dobro, e a 

indenização por danos morais. Em que pese ser a parte requerida 

Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do 

Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente 

civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas 

em Direito Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 

– COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. Grifei e negritei CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - 

MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE. Não obstante 

o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a instituição FINANCEIRA e a 

condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de 

indenização por danos morais, a competência para o processamento e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza 

eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE a 

QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Grifei e negritei Desta forma, face ao entendimento do E. 

TJ/MT declino a minha competência para processar e julgar este feito e 

determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Capital com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017546-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO RODRIGO RICCI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017546-47.2020.8.11.0041. AUTOR(A): STENIO RODRIGO RICCI REU: 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como 

apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de 

renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, 

não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua 

declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da 

relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. 

A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá 

ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a 

miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem 

apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de 

seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se 

a parte autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017392-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017392-29.2020.8.11.0041. AUTOR(A): FLORENTINA DE FRANCA 

BOBADILLA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, etc. 

Florentina de França Bobadilla apresentou a presente Ação Declaratória 

De Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada 

com Repetição de Indébito e Danos Morais, em face do Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Em síntese sustenta a parte autora que não se 

recorda de ter realizado contratação de empréstimo junto à Instituição 

Bancária e que se surpreendeu com a quantidade de empréstimo e 

valores, constantes no extrato de sua aposentadoria. Pretende com a 

presente ação que a parte requerida junte todos os documentos 

necessários referente ao contrato de adesão da suposta contratação de 

empréstimo; ressarcimento em dobro pelos descontos efetivados em seu 

benefício e indenização por danos morais. Depreende-se nos autos que a 

intenção da parte autora é eminentemente civil, pois pretende reparação 

de danos morais ocasionados, em decorrência dos descontos efetivados 

em seu benefício pela parte requerida, relativo a empréstimo que 

desconhece ter efetivado, além de querer a restituição dos valores 

descontados, em dobro, e a indenização por danos morais. Em que pese 

ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado 

no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Além do que, o próprio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, já pacificou o entendimento em 

conflitos de competência, entendendo que não deverão as ações 

eminentemente de natureza cível, tramitar perante as varas de 

competência bancária, devendo desta forma, prevalecer o entendimento 

do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a matéria perante o E. TJ/MT, 

acerca de conflito de competência, entre as varas cíveis e bancárias, 

vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – 

QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES 

PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. Grifei e negritei CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - 

MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE. Não obstante 

o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a instituição FINANCEIRA e a 

condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de 

indenização por danos morais, a competência para o processamento e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza 

eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE a 

QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Grifei e negritei Desta forma, face ao entendimento do E. 

TJ/MT declino a minha competência para processar e julgar este feito e 

determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Capital com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017591-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017591-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA 

SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos, etc. Raimunda Maria de 

Oliveira Silva apresentou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela 

Antecipada c/c Repetição de Débito, em face do Banco Ole Bonsucesso 

Consignado S.A. Em síntese sustenta a parte autora que recebe pensão 

por morte previdenciária do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e 

que constatou em seu holerite que existiam empréstimos sendo 

descontados, e que não reconhece ter realizado tal empréstimo junto à 

parte requerida. Pretende que seja concedida a tutela de urgência para 

que a parte requerida cesse o lançamento dos valores cobrados 

mensalmente, junto ao seu benefício, declarando a inexigibilidade do 

referido débito. Defende que nunca houve contrato com a parte requerida 

que justificasse ou legalizasse os descontos em sua folha de pagamento. 

Pretende que reconhecida e declarada a nulidade do contrato de 

empréstimo modalidade cartão de crédito; ressarcimento em dobro pelos 

descontos efetivados em seu benefício e indenização por danos morais. 

Depreende-se nos autos que a intenção da parte autora é eminentemente 

civil, pois pretende reparação de danos morais ocasionados, em 

decorrência dos descontos efetivados em seu benefício pela parte 

requerida, relativo a empréstimo que desconhece ter efetivado, além de 
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querer a restituição dos valores descontados, em dobro, e a indenização 

por danos morais. Em que pese ser a parte requerida Instituição 

Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento 

nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas 

em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente civil, sem 

discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito 

Bancário. Além do que, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, já pacificou o entendimento em conflitos de competência, 

entendendo que não deverão as ações eminentemente de natureza cível, 

tramitar perante as varas de competência bancária, devendo desta forma, 

prevalecer o entendimento do E. TJ/MT. Neste sentido, ficou pacificado a 

matéria perante o E. TJ/MT, acerca de conflito de competência, entre as 

varas cíveis e bancárias, vejamos: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS 

HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1º, I, §1º DO PROVIMENTO Nº 004/2008 

– COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECILIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na 

ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de DIREITO, 

porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica 

com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do 

indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer 

situações financeiras de natureza estritamente BANCÁRIA, 

exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008, deve a ação 

tramitar na VARA CÍVEL e não na VARA ESPECIALIZADA em DIREITO 

BANCÁRIO. (N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, 

Publicado no DJE 10/04/2019). Grifei e negritei. Grifei e negritei CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - 

MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE. Não obstante 

o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de 

inexistência de relação jurídica com a instituição FINANCEIRA e a 

condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de 

indenização por danos morais, a competência para o processamento e 

julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas 

especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza 

eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE a 

QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). Grifei e negritei Desta forma, face ao entendimento do E. 

TJ/MT declino a minha competência para processar e julgar este feito e 

determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis de Feitos Gerais 

desta Capital com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002098-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA (EMBARGANTE)

JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202 (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002098-34.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: JOSIANE 

NASCIMENTO DA SILVA, JOSIANE NASCIMENTO DA SILVA 03029429202 

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL Vistos, etc. Josiane 

Nascimento da Silva (pessoa jurídica) e Josiane Nascimento da Silva, 

devidamente qualificadas nos autos através da Curadora Especial, 

ingressaram com a presente Ação de Embargos do Devedor, em face da 

Ação de Execução autos nº 1030970-93.2019.811.0041, associado, 

movida por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da 

Amazônia – SICOOB CREDITO e fizeram uma síntese da demanda. No 

mérito, afirmaram que a Cédula de Crédito Bancário nº 501934 (id. 

2815941) que instruiu a ação executiva foi aplicada juros remuneratórios 

abusivos de 1,99% ao mês, sendo que a média do mercado para a mesma 

operação é de 1,29%, devendo esta ser aplicada e o contrato sendo 

reajustado resta um saldo devedor de R$ 12.522,70 (doze mil quinhentos e 

vinte e dois reais e setenta centavos). Discorreu que o valor da causa 

deve ser correspondente ao proveito econômico buscado pela parte, 

havendo excesso à execução uma vez que o valor cobrado e o 

incontroverso com a aplicação dos encargos dentro da normalidade existe 

uma diferença de R$ 650,75 (seiscentos e cinquenta reais. Postulou pela 

alteração da taxa de juros e a compensação dos valores. Rogaram pela 

procedência da ação reconhecendo excesso de execução. Juntou 

documentos de id. 28151476/ 28151944. O efeito suspensivo foi 

indeferido nos termos da decisão de id. 28208114. Em resposta (id. 

29058167), o Embargado fez uma síntese da demanda. No mérito, 

asseverou que é pacifica a jurisprudência que os juros fixados na média 

de mercado não são considerados abusivos, somente no caso da taxa 

ser uma vez e meia superior a médica do Bacen de acordo com o Resp nº 

1.061.530/RS. Destacou sobre a possibilidade de capitalização dos juros. 

Rebateu a alegação de excesso de execução em face da legalidade dos 

juros contratuais. Aduziu sobre a inaplicabilidade da lei consumerista. 

Rogou pela improcedência da ação. As embargantes apresentaram réplica 

a defesa (id. 31092775), enfatizando a possibilidade de revisão dos 

encargos remuneratórios e ratificando as teses iniciais e requereu a 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de presente Ação de Embargos do Devedor, em face da Ação de 

Execução autos nº 1030970-93.2019.811.0041, associado, movido 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – 

SICOOB CREDITO com a pretensão de aplicação da taxa de juros de 

acordo com a taxa média de mercado no patamar de 1,29% ao mês, com 

compensação e postulando pelo reconhecimento de excesso de 

execução. Por seu turno, o embargado sustentou a legalidade do contrato 

firmado e ausência de cláusula e juros remuneratórios abusivos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é 

de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber 

decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, 

I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em 

audiência ou pericial. Razão pela qual se torna inócua a pretensão de 

inversão de ônus da prova, pois todos os elementos para julgamento já 

estão nos autos e no processo em apenso e cabe a este Juízo dirimir as 

questões de direito suscitadas nos autos, sendo dispensável a prova 

pericial, pois como dito acima, as divergências desta ação são 

estritamente de direito e documental, não necessitando de dilação 

probatória. Uma vez que o embargante esta assistido pela Defensoria 

Pública, sob o encargos de Curadora Especial, não há como conceder a 

justiça gratuita, ante a falta de comprovação de rendimentos. A presente 

Ação de Embargos é oriunda da Ação de Execução nº 

1030970-93.2019.811.0041, associado, referente ao título de crédito id. 

2815941 destes autos, correspondente a Cédula de Crédito Bancário nº 

501934. Pelo contrato acostado nos autos em apenso, verifica-se pelo 

título executado que não possui a abusividade na fixação de taxas juros 

no período da normalidade, pois o percentual ali fixado está dentro do 

valor de mercado, ou seja, 1,99% ao mês ao ano, merece reparo e estão 

de acordo com a Súmula 296 do STJ. Cumpre salientar que de acordo com 

o posicionamento externado pelo STJ no REsp. 1.061.530/RS, só se 

considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma 

vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco 

Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas 

de acordo com a súmula 296 do STJ. Ou seja, conforme confessado pelos 

embargantes da taxa média do mercado para a operação segundo tabela 

do Banco Central é de 1,29% ao mês, não havendo abusividade de acordo 

com o julgado acima. Como no presente caso que possui 1,99% ao mês, 

não poderá ser considerado abusiva, já que não é uma vez e meia (50%) 

acima da taxa média de mercado. Já há muito tem pacificado de que a 
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Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, 

não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – 

Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ, 

que não é o caso dos autos. É autorizada a revisão contratual quando há 

cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados. Há 

muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta 

a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma 

abusiva, mas não restou configurada nos autos. É patente, que no caso, 

tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato e súmula 297 do STJ. Diante do exposto e considerando o que 

mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de 

Embargos do Devedor e Não ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de 

Processo Civil e permanece o contrato como pactuado entre as partes, 

por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, 

certeza, liquidez e exigibilidade, capaz de aparelhar a respectiva ação. 

Condeno as embargantes nas custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da 

condenação, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, extraia-se cópia 

da presente ação, juntando-a na Ação de Execução nº 

1030970-93.2019.811.0041. As Embargantes ficam intimadas ao 

pagamento da condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob 

pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1053796-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOBIAS HUGUENEY FRANCO LOBO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1053796-16.2019.8.11.0041. AUTOR(A): THOBIAS HUGUENEY 

FRANCO LOBO REU: AYMORE Vistos, etc. Thobias Hugueney Franco 

Lobo, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação 

Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional, 

contra Aymoré Financiamento S/A. Preliminarmente asseverou sobre a 

competência para o julgamento da ação, no do domicílio do 

autor/consumidor. Postulou concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Aduziu sobre o desinteresse de realização de audiência de conciliação. A 

parte autora informou que em 19/09/2019 celebrou com a parte requerida 

um Contrato de Alienação Fiduciária n. 424691787, no valor total de R$ 

29.686,45 (vinte e nove mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e 

cinco centavos), em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 1.094,54 

(um mil e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 

Sustentou abusividade na operação financeira, visto que a cobrança da 

taxa de juros mensais de 2,62% ao mês foi cobrada de forma diversa do 

avençado, pois foi cobrada uma taxa de 3,08% ao mês. Asseverou que, 

se fosse aplicada taxa de juros, nos termos do contrato, a prestação seria 

de R$ 1.004,84 (um mil e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e não 

de R$ 1.094,54 (um mil e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro 

centavos). Asseverou sobre a abusividade da cobrança de tarifas, como 

seguro no valor de R$ 1.880,40 (um mil e oitocentos e oitenta reais e 

quarenta); tarifa de avaliação do bem no importe de R$ 180,00 (cento e 

oitenta reais); registro de contrato no valor de R$ 356,40 (trezentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Pretende a restituição dos 

valores em questão, e, em dobro. Requereu a inversão do ônus da prova 

e a concessão de medida liminar para determinar, o desconto em conta, 

das parcelas no valor apurado de R$ 1.094,54 (um mil e noventa e quatro 

reais e cinquenta e quatro centavos). Requer aplicação da taxa de juros 

de 2,62%. Pugnou pela condenação da parte requerida, nos ônus 

sucumbenciais (custas e despesas processuais), bem como honorários 

advocatícios no importe de 20%. Instruiu seu pedido com documentos no 

id. 26228564 - Pág. 1 / id. 26229806 - Pág. 12. A justiça gratuita foi 

deferida nos termos da decisão de id. 26236531, com o indeferimento da 

tutela de urgência. No id. 28027220 - Pág. 1 a parte requerida pugnou pela 

juntada da habilitação processual. Em resposta apresentou contestação 

no id. 28980850 - Pág. 1. Asseverou sobre a tempestividade da defesa. 

Impugnou a assistência da justiça gratuita. Afirmou sobre a regularidade 

da restrição. Defendeu a não abusividade dos juros remuneratórios, bem 

como, ser legítima a cobrança das tarifas. Asseverou ser descabida a 

concessão da inversão do ônus da prova. Defendeu a ausência de ato 

ilícito “venda casada”. Requereu para que seja indeferida a consignação 

pleiteada pela parte autora. Defendeu que a simples propositura da ação 

de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, e que, 

estando em dias com as prestações jamais irá repassar aos órgãos de 

proteção ao crédito. Requereu que seja indeferida o pedido de 

manutenção na posse sobre o veículo financiado. Rebateu o pedido de 

devolução de valores, e, em dobro. Asseverou que a planilha apresenta 

nos autos pelo autor é desprovida de qualquer respaldo legal, pois feita de 

forma unilateral. Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na 

inicial. Juntou documentos no id. 28980852 - Pág. 1 / id. 28980854 - Pág. 3. 

A parte requerente apresentou réplica à contestação no id. Núm. 

29231570 - Pág. 1 e asseverou não ter mais provas a produzir. Rebateu a 

defesa e pugnou pela procedência dos pedidos contidos na inicial. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Ordinária c/c Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional, contra Aymoré 

Financiamento S/A. Sustentou abusividade na operação financeira, visto 

que a cobrança da taxa de juros mensais de 2,62% ao mês foi cobrada de 

forma diversa do avençado, pois foi cobrada uma taxa de 3,08% ao mês. 

Asseverou que, se fosse aplicada taxa de juros, nos termos do contrato, 

a prestação seria de R$ 1.004,84 (um mil e quatro reais e oitenta e quatro 

centavos) e não de R$ 1.094,54 (um mil e noventa e quatro reais e 

cinquenta e quatro centavos). Afirmou sobre a abusividade na cobrança 

de tarifas, como seguro no valor de R$ 1.880,40 (um mil e oitocentos e 

oitenta reais e quarenta); tarifa de avaliação do bem no importe de R$ 

180,00 (cento e oitenta reais); registro de contrato no valor de R$ 356,40 

(trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Pretende a 

restituição dos valores em questão, e, em dobro. Requereu a inversão do 

ônus da prova e a concessão de medida liminar para determinar, o 

desconto em conta, das parcelas no valor apurado de R$ 1.094,54 (um mil 

e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Por seu turno a 

parte requerida impugnou a assistência da justiça gratuita; defendeu a não 

abusividade dos juros remuneratórios e ser legítima a cobrança das 

tarifas; asseverou ser descabida a concessão da inversão do ônus da 

prova e defendeu a ausência de ato ilícito “venda casada”; requereu que 

seja indeferida a consignação pleiteada; defendeu que a simples 

propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da 

mora; requereu que seja indeferida o pedido de manutenção na posse 

sobre o veículo financiado; rebateu o pedido de devolução de valores 

pugnou pela improcedência dos pedidos. Compulsando os autos, como as 

razões explanadas pelas partes, denota-se que o feito independe de 

produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de 

direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo Código de 

Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, vez que o contrato questionado foi acostado no id. Núm. 

26231125 - Pág. 1 sendo suficiente para julgamento antecipado da lide. O 

questionamento sobre justiça gratuita já restou dirimido nos autos, pois 

trata-se de matéria alcançada por coisa julgada material, considerando 

que não houve interposição de recurso da decisão. De outra banda, em 

vista do julgamento referente às tarifas referente registro de contrato e 

avaliação do bem pelo Resp nº 1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e 

Resp nº 1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve 

pronunciamento das matérias ali afetadas (Recurso Especial nº 

1.578.553/SP - julgamento em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 

e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado 

conforme abaixo exemplificado. A despesa de avaliação do bem ficou 

determinada sua validade, bem como, da cláusula que prevê o 

ressarcimento de despesa com o registro, ressalvadas a abusividade com 
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possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso 

concreto. Tarifa de Avaliação de Bem Desta feita, a cobrança de Tarifa de 

Avaliação no montante de estipulada no contrato, no importe de R$ 180,00 

(cento e oitenta reais), conforme especificado no item “D.2” (id. 26231125 

- Pág. 1), como foi devidamente indicada no contrato e de acordo com o 

julgamento acima indicado declaro sua validade. Não há que se falar em 

ilegalidade na sua cobrança. Registro de Contrato Com relação à 

ilegalidade na cobrança da tarifa referente registro de contrato R$ 356,40 

(trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), não merece 

guarida, posto que, somente são indevidos quando não avençados e 

cobrados seus valores, o que não ocorreu no caso em tela, conforme se 

verifica no item “B.9” (id. 26231125 - Pág. 1), devendo prevalecer. Seguro 

No tocante ao seguro (R$ 1.880,40 (um mil e oitocentos e oitenta reais e 

quarenta) tal cobrança foi devidamente descrito no item “B.6” (id. 

26231125 - Pág. 1). Tem-se que o requerido teve ciência do seguro e 

anuiu com sua contratação. Além do mais, não há provas da 

obrigatoriedade na contratação. Percebe-se que no caso em tela, trata-se 

de juros pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de 

prévio conhecimento da parte autora, onde as partes pactuaram a taxa de 

juros mensal 2,62% ao mês e anual de 36,44%. Assim, não há como 

prosperar a argumentação da autora de abusividade da taxa de juros, ou 

que ainda, tenha sido cobrada taxa diversa da avençada. Como trata-se 

de juros pré-fixados e parcelas fixas, não há comprovação de que o 

requerente tenha pago valor à maior. Ademais, anuiu expressamente com 

a taxa de juros avençada que em nada lembra exorbitância. Já há muito 

tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de 

juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo 

se exorbitante, que não é o caso em tela. Por certo as taxas pré-fixadas 

não violam disposição legal, devendo prevalecer. No caso a CET o 

percentual é superior considerando que ali está embutido as despesas 

contratuais autorizadas, entretanto, seu percentual não viola a média de 

mercado, devendo prevalecer. Assim, fica inviável a repetição de indébito, 

considerando que não foi observado que a parte autora pagou valores 

maiores que o devido, sendo que os encargos contratados possuem 

previsão legal. É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o 

produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao 

tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), 

diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta 

dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Ordinária c/c Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional e NÃO ACOLHO o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de 

Processo Civil, permanecendo os encargos como pactuados por entender 

que são regulados em Lei e foram efetivados na forma pactuada entre as 

partes. Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, 

isento-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023075-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

PAN SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023075-86.2016.8.11.0041 AUTOR: MARILENE GARCIA 

RÉU: PAN SEGUROS S.A., BANCO PAN S.A. Vistos etc. A parte autora 

maneja pedido de reconsideração ao comando judicial ID. 4711733 que 

determinou a suspensão do feito por força de Recurso Especial. Para se 

insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: o recurso 

(afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido 

alternativo” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores. Todavia, não menos certa é a 

adoção, nos meios forenses, de tal expediente, objetivando a modificação 

de decisão judicial. Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de 

matéria já decidida no presente feito, repiso as argumentações 

expendidas na decisão combatida e mantê-la incólume por seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 4 de abril de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014618-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016594-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 19 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013515-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021473-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SOARES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 21 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1053822-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ROBERTO FURTADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYVIDSON NAALIEL JACOB COSTA OAB - AL11676 (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017490-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE CASSIA SANCHES (EXECUTADO)

JANAINA DE CASSIA SANCHES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 22 

de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022409-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DOS SANTOS PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012166-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO DE FREITA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 
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bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035647-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA JULIANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA PARA APRESENTA 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO 

EMBARGANTE EM 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001325-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PROENCA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011425-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE CINTRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060043-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. &. R. L. -. E. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. U. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1060043-13.2019.8.11.0041 AUTOR(A): AGUIAR SILVA & RINO LTDA - 

EPP REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Os benefícios da gratuidade da 

justiça somente devem ser deferidos ou mantidos à parte “com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios” (art. 98 do CPC). Esse dispositivo deve ser 

analisado com uma interpretação da Constituição Federal, especificamente 

no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. É evidente, portanto, que a Carta da República especifica que 

somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, 

não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar 

as custas do processo; cumpre ao magistrado avaliar o preenchimento 

dos requisitos para, se for o caso, deferir a assistência judiciária gratuita, 

conforme prevê o § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil. Nesse 

aspecto, constato que os documentos trazidos pela parte autora com a 

exordial permitem-me concluir, neste Juízo de cognição horizontal, que ela 

não é desprovida de recursos financeiros. Assim sendo, considerando a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, 

indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do 

processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Decorrido o 

prazo, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014726-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZIRA ESPINDULA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 
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oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 22 

de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012699-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 dias,

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004745-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004745-36.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: MARINA SANTINA DA 

SILVA Vistos etc. Considerando que no sistema de alienação fiduciária, o 

devedor não se obriga a indicar o paradeiro do bem móvel objeto de 

garantia, de acordo com a jurisprudência pátria (TJ-SP - AI: 

21793123820198260000 SP 2179312-38.2019.8.26.0000, Relator: Celso 

Pimentel, Data de Julgamento: 03/10/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 03/10/2019), indefiro o pedido formulado junto ao ID 

28546765. Sendo assim, determino a intimação da instituição Requerente 

para se manifestar sobre o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias, a fim de dar prosseguimento ao feito. Intime-se. Cumpra-se, Às 

providências necessárias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032066-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUXURY E MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037497-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VIEIRA DE BORBA (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014291-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE MARTINS SOBRAL (EXECUTADO)

P. H. M. SOBRAL - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 
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informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030785-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZENI MARIA DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020 Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015401-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPED - EMPRESA DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO GESTAO E 

PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANTONIO HUMBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROSANA JULIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036488-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO GELSON FREITAS NUNES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020544-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORRES TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 
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realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048195-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS (EXECUTADO)

JOANA MARIA DA COSTA CAMPOS ME - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040045-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEY JOSE DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013776-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA SILVA LIMA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alex Nunes de Figueiredo

 Cod. Proc.: 755693 Nr: 7740-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:45.963/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos etc.

A parte Exequente pleiteou às fls. 197/199 o levantamento dos valores 

penhorados conforme consta das fls. 128/130, no valor de R$ 11.081,15 

(onze mil, oitenta e um reais e quinze centavos), bem como a intimação da 

parte Executada para pagamento da quantia de R$ 386,32 (trezentos e 

oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente à condenação de 

honorários advocatícios arbitrados no r. acórdão monocrático que rejeitou 

o recurso do Banco BMG S/A, conforme cálculo de fl. 199.

Para tanto, a parte exequente declinou à fl. 167 os dados bancários do 

seu patrono para realização da transferência dos valores referidos, como 
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sendo a conta corrente n.º 23649-9, operação 01, agência nº 1918, da 

Caixa Econômica Federal, da titularidade do Dr. Ricardo Borges Sampaio, 

inscrito no CPF sob nº 802.186.100-25.

Desta forma, se transitada em julgado a decisão do recurso de apelação 

de fls. 201/204, bem como em havendo procuração com poderes para 

receber e dar quitação, de acordo com o artigo 450, da CNGC/MT – Foro 

Judicial, DETERMINO a expedição de alvará de autorização judicial, com as 

vinculações necessárias de praxe pela Gestora, a fim de que o valor 

referido, que encontra-se depositado na Conta Judicial (extrato de fl. 206), 

seja levantado/transferido à conta bancária conforme os dados 

supracitados.

Por fim, determino mais que a Sra. Gestora Judicial cumpra o art. 450, §3º, 

da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Foro 

Judicial – CNGCGJ, informando à parte Exequente por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores.

No mais, intime-se a parte Executada Banco BMG S/A para, em 15 dias, 

efetuar o pagamento dos honorários recursais a que foi condenada (fl. 

204), conforme o valor declinado no cálculo de fl. 199.

Às providências legais. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025102-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RAMOS FREIRE (EXECUTADO)

DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1025102-08.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 226.140,81 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

14161, - DE 11899 A 14185 - LADO ÍMPAR, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78030-485 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA EXECUTADA, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito no valor de R$ 226.140,81 

(duzentos e vinte e seis mil e cento e quarenta reais e oitenta e um 

centavos). com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários para a satisfação da dívida. 

RESUMO DA INICIAL: Em 26/10/2016, a(s) parte(s) executada(s) 

firmou(aram) perante a Exequente à Cédula de Crédito Bancário 

Empréstimo – Capital de Giro Aval n. 10523652, no valor financiado de R$ 

183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), para pagamento em 36 (trinta 

e seis) parcelas no valor de R$ 7.514,46 (sete mil e quinhentos e quatorze 

reais e quarenta e seis centavos), com o primeiro vencimento em 

25/02/2017 e o último vencimento em 25/01/2020. Ocorre que a(s) parte(s) 

executada(s), encontra(m)-se inadimplente desde a 1ª prestação vencida 

em 25/02/2017, constituindo-se em mora perante o Exequente, 

ocasionando o vencimento antecipado do pacto, restando, por 

decorrência lógica, indubitável a configuração da correlata inadimplência, 

uma vez que, não honrou(aram) com o pagamento da dívida. Ao não 

saldar os valores que lhes foram creditados, a(s) parte(s) executada(s) 

contraiu(iram) perante a instituição financeira, uma dívida de R$ 

226.140,81 (duzentos e vinte e seis mil e cento e quarenta reais e oitenta 

e um centavos ). Torna-se necessário clarificar que os encargos 

utilizados para o esboço da importância devida estão em plena 

conformidade com o que restou pactuado no contrato, que fora 

devidamente assinado pelas partes, que inquestionavelmente tiveram 

ciência prévia de suas obrigações, restando assim, injustificado o 

correlato inadimplemento. Apesar do intuito e das tentativas da Instituição 

exequente em receber a importância que lhe é devida, o êxito almejado 

não fora atingido ante a inércia da(s) parte(s) executada(s), razão pela 

qual, a busca pelo pronunciamento do Poder Judiciário com o ajuizamento 

deste procedimento executório se qualificou como medida imperativa. 

DECISÃO: Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa 

judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) 

realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 17 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO Ficam advertidos os 

executados de que, expirado o prazo deste edital de citação, terão prazo 

de 15 dias para oporem embargos. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016600-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN MOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085-O (ADVOGADO(A))

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - MT7215-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)
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Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016600-75.2020.8.11.0041 AUTOR: MIRIAN MOTA REU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Defiro a emenda à inicial, bem como a justiça gratuita, 

em virtude da comprovação da hipossuficiência da parte Autora. CITE-SE 

a parte ré BANCO DO BRASIL SA, na forma do art. 335, III, incluindo no 

mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. DEIXO de 

designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a 

sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das 

conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o que 

servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031601-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RICHARD DE CAMPOS BITTENCOURT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031601-37.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JONATHAN RICHARD DE 

CAMPOS BITTENCOURT REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por 

JONATHAN RICHARD DE CAMPOS BITTENCOURT em face de ITAÚ 

UNIBANCO S/A. Analisando detidamente os autos, verifica-se que 

inobstante a remessa do feito para esta Unidade Judiciária, esta ação 

exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, pois 

trata-se de ação de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido de 

natureza tipicamente bancária. Nos termos do inciso I do art. 1º do 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM: “I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. Na sequência, no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM dispõe que: “§ 2º. Excluem-se da 

competência dessas unidades as ações de competência de reparação de 

danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de 

dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Sobre a questão, colaciono 

julgado do TJMT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA 

DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE 

BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA 

MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, 

I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA 

CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por 

dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a 

competência para o processamento é da Vara Cível.” (MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no 

DJE 18/09/2018). Na hipótese, a demanda não envolve interesses típicos 

de relação bancária, mas sim matéria de natureza eminentemente cível. 

Dessa forma, DECLINO a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO a uma das Vara Cíveis de Feitos Gerais de Cuiabá, com 

as anotações e baixas de estilo. Às providências. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036270-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. DA SILVA EIRELI - ME (AUTOR(A))

DEBORA ZERBINATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036270-36.2019.8.11.0041 AUTOR(A): I. L. DA SILVA EIRELI - ME, 

DEBORA ZERBINATO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. Não se trata de direito instantâneo que quando agredido 

necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação 

emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não vejo elemento 

plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores 

pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não existe 

demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e tão 

pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, 

reflete ao devido. Até então, não existe convicção deste Juízo a 

desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais 

provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante da atual 

jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF 

e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados 

são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro 

momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo 

prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o depósito do valor 

considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não 

tem o condão de afastar a mora. Considerando que houve renúncia 

expressa à audiência de conciliação, cite-se para responder, constando 

às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023075-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

PAN SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023075-86.2016.8.11.0041 AUTOR(A): MARILENE GARCIA REU: PAN 

SEGUROS S.A., BANCO PAN Vistos etc. Expeça-se mandado de citação 

para a parte Executada no endereço indicado pelo Exequente (ID 

2913639) Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, certifique-se. Caso em que, 

retornem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações. P.R.I.C. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 
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NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027377-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ELI DA SLVA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027377-56.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SANDRO ELI DA SLVA DE 

PINHO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Analisando a petição 

inicial verifico que a parte autora NEGA ter qualquer relação jurídica com o 

banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de ter por fundo 

uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não tendo 

natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º e 2º, 

do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017709-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR BIFFI (EXECUTADO)

TRADICAO INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FARIA OAB - MT4318-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017709-66.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: TRADICAO INDUSTRIA DE CEREAIS EIRELI - EPP, RUDIMAR 

BIFFI Vistos etc. Considerando o bem imóvel indicado pelo Exequente ao ID 

30660749, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação, nos termos dos 

artigos 838, 841 e 842 do CPC, c/c artigo 1.053 e seguintes da CNGC. 

Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação 

no prazo de quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002378-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES GOMES (EXECUTADO)

F. A. GOMES COMERCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002378-10.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: F. A. GOMES 

COMERCIO, FRANCISCO ALVES GOMES Vistos etc. Diante das tentativas 

frustradas de citação pessoal dos Executados, nos termos dos artigos 

256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e 

determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese 

da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos 

termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a 

diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a 

juntada da cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso 

temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL 

o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

conforme disposição do art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o 

Curador Especial para que tome conhecimento do feito e examine eventual 

existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003396-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAMAR ABADIA ALVES DA SILVA TAVARES (REU)

M DE MARCHI - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003396-66.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: M 

DE MARCHI - ME, ELIAMAR ABADIA ALVES DA SILVA TAVARES Vistos 

etc. Expeça-se mandado de citação para a parte Executada no endereço 

indicado pelo Exequente (ID 30827182) Não havendo o recolhimento da 

guia de diligência, como indicação de oferecimento de meios, certifique-se. 

Caso em que, retornem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. P.R.I.C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012699-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012699-70.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: LARISSA BORTOLETTO DE OLIVEIRA VALADARES 

Vistos etc. Em consulta ao sistema PJE constatei o Agravo de Instrumento 

interposto contra a decisão de antecipação de tutela proferida nestes 

autos fora julgado pela Primeira Câmara de Direito Priva do e. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso. Desse modo, determino que a Secretaria proceda 

a juntada dos acórdãos proferidos no autos do Agravo de Instrumento 

1007466-21.2018.811.0000 no presente feito. Após, intime-se a parte 

Autora acerca do teor do acórdão para requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009298-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JOSE RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 9 2 9 8 - 9 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EVANDRO JOSE 

RODRIGUES Vistos etc. Compulsando os presentes autos verifico que o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reformou a sentença 

proferida nos presentes autos, julgando extinto o processo sem resolução 

do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como revogou a 

liminar deferida, determinando a restituição do bem apreendido em favor 

do réu (ID 30322930/30322933). Desse modo, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

RESTITUIÇÃO do veículo apreendido nos autos, sob pena de conversão 

em perdas e danos e eventual aplicação de multa, caso não cumprido pelo 

Autor. Considerando que o Bem apreendido foi removido da comarca e se 

encontra em outro local, Expeça-se a competente CARTA PRECATÓRIA 

ITINERANTE para cumprimento no endereço indicado pela parte Requerida 

(ID 30334902). Por oportuno, determino que o Autor promova a baixa do 

gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre de 

qualquer embaraço, em dez (10) dias, nos termos doa art. 9º da 

Resolução 320/2009 do CONTRAN[1][1], bem como eventual restrição do 

Requerido em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de 

multa. Após, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não sendo 

apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Intima-se. [1][1] Após o cumprimento 

das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, 

automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao 

órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver 

registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 17 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020397-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA HELENA MARTINS DEFANTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020397-64.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SONIA HELENA MARTINS DEFANTI Vistos etc. Inicialmente, 

intime-se a parte Exequente BANCO BRADESCO S/A, para instruir os 

autos com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, de acordo 

com o que dispõe o art. 524, do CPC, no prazo de 10 dias. Após, 

retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências necessárias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014726-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZIRA ESPINDULA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014726-94.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

EXECUTADO: ELZIRA ESPINDULA DOS SANTOS Vistos. Defiro o pedido 

do id. 31176560 e determino a expedição de novo mandado para que seja 

realizada a CITAÇÃO COM HORA CERTA conforme já fora determinado na 

decisão exarada no id. 22977118. ADVIRTO o sr. oficial de justiça que 

para efetivar a diligência referida deverá observar e cumprir ipsis litteris 

os comandos normativos insculpidos nos arts. 252, 253 e seus 

parágrafos, do NCPC. Concluída a diligência, cumpra-se a Gestora Judicial 

conforme dispõe o art. 254 do mesmo diploma legal. Às providências 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007277-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS (EXEQUENTE)

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA D ORLEANS ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007277-80.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDYEN VALENTE CALEPIS 

EXECUTADO: CARLA D ORLEANS ROCHA Vistos etc. Considerando que a 

parte Executada possui patrono habilitado no presente feito defiro o 

pedido de ID 28788579 para que a parte Devedora seja intimada via DJE na 

pessoa de seus advogados para efetuar o pagamento do débito, 

conforme preconiza o art. 513, §2º, I do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa de 10% e honorários de advogado no mesmo percentual (artigo 

523, § 1º, do CPC). Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que os 

executados, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (artigo 525 do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001325-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA PROENCA DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001325-57.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: AMANDA PROENCA DA 

ROCHA Vistos. Demonstrada nos autos a efetivação da CESSÃO DE 

CRÉDITO prevista no art. 778, § 1º, III e § 2º, do CPC, como se verifica do 

Termo de Cessão ( ID 29741253), determino que RETIFIQUE no Distribuidor 

e no sistema PJE para constar no polo ativo da ação o novo credor 

habilitado, inclusive, para as alterações do cadastro dos Advogados. Por 

fim, defiro pedido de ID 29739768 para expedir mandado de busca e 

apreensão no endereço informado pelo Requerente no ID supracitado. 

Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012166-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO DE FREITA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012166-48.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: PAULO 

EDUARDO DE FREITA - ME Vistos. Demonstrada nos autos a efetivação da 

CESSÃO DE CRÉDITO prevista no art. 778, § 1º, III e § 2º, do CPC, como se 

verifica do Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras 

Avenças ( ID 24241783), determino que RETIFIQUE no Distribuidor e no 

sistema PJE para constar no polo ativo da ação o novo credor habilitado, 

inclusive, para as alterações do cadastro dos Advogados. Por fim, defiro 

pedido de ID 30771586 para expedir mandado de citação no endereço 

informado pelo Requerente no ID supracitado. Intime-se.Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013093-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUMER FERMINO FOGACA SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013093-14.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: BRUMER FERMINO FOGACA SOARES DE SOUZA Vistos etc. 

Compulsando os presentes autos verifica-se que a parte Requerente 

recolheu as custas referente a diligência do oficial de justiça para 

expedição de novo mandado de citação, busca e apreensão (ID 

29397383), entretanto não informou novo endereço em que o bem e o réu 

podem ser localizados, tendo em vista que a diligência no endereço 

indicado na exordial restou infrutífera (ID 20172357). Desse modo, 

intime-se a parte Autora para fornecer novo endereço para citação do 

Requerido e apreensão do bem móvel no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016699-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016699-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: EVERALDO RODRIGUES LOPES Vistos etc. Compulsando os 

presentes autos verifico que a parte Requerente recolheu as custas 

referente a diligência do Oficial de Justiça para expedição de novo 

mandado de citação, busca e apreensão (ID 26616612), entretanto não 

informou novo endereço para realização da nova diligência, tendo que 

vista que o endereço indicado na exordial não fora localizado, consoante 

certidão de ID 19229344. Desse modo, intime-se a parte Autora para 

informar o endereço para expedição do mandado de citação, busca e 

apreensão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006565-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHUBER LEITE BEZERRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARSON MONTOVANELLI OAB - SP315012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (REU)

LUIZ FERNANDO CORREA DA SILVA (REU)

REGIS CRISTIANO LEITE (REU)

INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006565-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SHUBER LEITE BEZERRA JUNIOR 

REU: MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, LUIZ FERNANDO 

CORREA DA SILVA, INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI, REGIS CRISTIANO 

LEITE Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E TUTELA DE 

URGÊNCIA promovida por SHUBER LEITE BEZERRA JUNIOR em face de 

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA. Inobstante a distribuição 

e processamento do feito para esta Unidade Judiciária, verifica-se que 

esta ação exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito 

Bancário, como é o caso desta Vara, pois trata-se de matéria 

eminentemente civil em que o Autor postula a rescisão de contrato firmado 

com empresa de factoring que não se assemelha a instituição financeira. 

Neste sentido assevera o PROVIMENTO Nº 004/2008/CM que atribuiu nova 

competência e denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, 

senão vejamos: (...) Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º 

e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e 

no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se 

da competência dessas unidades as ações de competência de reparação 

de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação 

de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, enquadra-se, na verdade 

na exceção estabelecida pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

porque a pretensão é de natureza típica de reparação de danos, de modo 

que a questão de fundo guarda relação com matéria de natureza 

eminentemente cível. Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do 

TJMT: RAC – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO MANEJADA POR EMPRESA 

DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO – ACOLHIDA – EMPRESA DE FACTORING NÃO SE EQUIPARA 

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

ATO SENTENCIAL CASSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 2º, DO CPC 

– REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – RECURSO PROVIDO. 1 – A Vara Especializada em Direito 

Bancário da Capital foi criada pelo Provimento n. 004/2008 do Conselho da 

Magistratura, ficando com a competência exclusiva para processar e 

julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições 
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financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 – A empresa de factoring não é Banco, tampouco é 

equiparada a Instituição Financeira fiscalizada pelo Banco Central, de 

maneira que a Ação Cautelar proposta pela Apelada não poderia tramitar 

na Vara Especializada em Direito Bancário. 3 – Tratando-se de 

incompetência absoluta em razão da matéria, é de rigor a nulidade do ato 

decisório que, no caso, é a sentença, e a consequente redistribuição da 

Cautelar, assim como da ação principal, para uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais (Ap 111328/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, 

Publicado no DJE 06/05/2014) Por estas razões, nos termos do Páragrafo 

Único do art. 66, do CPC/2015 suscito ao Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado conflito de competência para que seja definido qual Juízo é o 

competente para processar e julgar a presente ação rescisória. Intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006263-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A L FERREIRA SOARES-S4 COMUNICACAO - ME (AUTOR(A))

SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO (AUTOR(A))

EDNA CECILIA FERREIRA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006263-61.2019.8.11.0041 AUTOR(A): A L FERREIRA SOARES-S4 

COMUNICACAO - ME, SALUSTIANO ANTONIO SOARES NETO, EDNA 

CECILIA FERREIRA SOARES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Os 

benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser deferidos ou 

mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios”. Esse dispositivo 

deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, mais 

precisamente em seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos” É evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe 

que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de 

recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, 

não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar 

as custas do processo. Com efeito, o advento do novo Estado 

Constitucional trouxe, como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e 

nesse contexto – considerando o que interessa ao caso vertente – aquele 

que necessita do benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, 

sob pena de não ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem 

sido recorrente o ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o 

benefício da Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É 

certo que o simples deferimento do pedido de Justiça gratuita, sem a real 

comprovação de sua necessidade, pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 

ônus. Nesse aspecto, constato que a Embargante EDNA CECILIA 

FERREIRA SOARES é servidora pública efetiva, possui renda mensal de 

aproximadamente R$ 6.547,27 (id. 18491842) bruto, e mesmo com os 

descontos efetuados em sua folha de pagamento referente a imposto de 

renda e contribuição previdenciária, não demonstram que a embargante é 

pessoa desprovida de recursos financeiros. Por sua vez, o Embargante 

SALUSTIANO ANTONIO SOARES FILHO declarou no ano de 2017 auferir 

R$ 38.017,20 de renda, ou seja, aproximadamente R$ 3.166,66 reais por 

mês, conforme declaração de IRPF de id 18491850. Posto isso, indefiro o 

pedido assistência judiciária gratuita, e concedo às partes embargantes o 

prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao feito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, conforme prevê o artigo 99, § 2º, do 

Código de Processo Civil, além da aplicação das sanções caso se 

constate a litigância de má-fé. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041200-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE CAMPOS PADILHA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041200-97.2019.8.11.0041 REQUERENTE: DARLENE CAMPOS PADILHA 

DA CRUZ REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. 1. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita. 2. Cite-se a parte requerida BANCO PAN 

para responder no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

3. Deixo de designar audiência de conciliação haja vista ter se tornado 

praticamente infrutífera em processos desta vara, sem prejuízo de futura 

designação, se necessário for. Expeça-se o necessário. Int. Cuiabá, 17 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034546-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABY E ARY BORRACHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034546-94.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: GABY E ARY BORRACHARIA 

E TRANSPORTES LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Se no prazo, recebo os embargos no efeito meramente devolutivo, 

nos termos do art. 919, CPC, porquanto não vislumbro a incidência das 

hipóteses de suspensão. Ouça-se a parte embargada em 15 dias – art. 

920, I, CPC/2015. Apense-se aos autos principais. Intimem-se. Cuiabá, 17 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035921-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EMBARGANTE)

CARLOS JOSE GORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035921-04.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: CARLOS JOSE GORGES, 

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES EMBARGADO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos etc. Compulsando os presentes autos verifico que 

as partes Embargantes pugnaram pela suspensão do presente feito, em 

virtude de ter sido homologado o plano de recuperação judicial devedor 

principal - Croácia Comércio e Locadora de Máquinas para Construção 
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Ltda - EPP. Pois bem. Com efeito, cumpre ressaltar que o fato da empresa 

devedora principal estar em processo de recuperação judicial não 

suspende o trâmite das ações em face dos coobrigados solidários. 

Imperioso salientar que o referido entendimento fora sumulado pelo c. 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 581: A recuperação judicial 

do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e 

execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou 

coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. No mesmo 

sentido, o art. 49, § 1º da Lei 11.101/2005 dispõe que "os credores do 

devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios 

contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso". Assim, a ação 

movida contra os embargantes, fiadores do contrato objeto da ação de 

execução, deve prosseguir regularmente. Portanto, indefiro o pedido de ID 

28903504. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025102-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR RAMOS FREIRE (EXECUTADO)

DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025102-08.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, PAULO CESAR RAMOS FREIRE, 

DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA Vistos etc. Diante das tentativas 

frustradas de citação pessoal dos Executados, nos termos dos artigos 

256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e 

determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese 

da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos 

termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a 

diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a 

juntada da cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso 

temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL 

o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

conforme disposição do art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o 

Curador Especial para que tome conhecimento do feito e examine eventual 

existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009626-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009626-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA AUXILIADORA JOSETTI 

DA SILVA GUIMARAES REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. Não se 

trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Não vejo elemento plausível a conceder a 

consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, para excluir 

a mora, primeiro, porque não existe demonstração de recusa do Requerido 

em receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase 

processual, que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não 

existe convicção deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, 

necessário se faz aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. 

Ademais, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a 

redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples 

alegação de que os juros pactuados são abusivos, não tem o condão de 

levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é 

excessiva. Portanto, não havendo prova de que os juros pactuados são 

abusivos, não vislumbro verossimilhança quanto a esta alegação, razão 

pela qual, não há como excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o 

depósito do valor considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz 

uma vez que não tem o condão de afastar a mora. Em relação à 

manutenção de posse, primeiramente constata-se que o referido pleito 

está diretamente relacionado à descaracterização da mora, já que 

existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as 

disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da 

posse somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. Considerando que 

houve renúncia expressa à audiência de conciliação, cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030479-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES ARRUDA DE ALMEIDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030479-23.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EUDES ARRUDA DE ALMEIDA 

- ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL Vistos etc. Defiro o pedido de 

parcelamento das custas processuais em 3 (três) parcelas mensais. 

Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). As 

demais parcelas deverão ser recolhidas e comprovadas nos autos a cada 

30 dias após o pagamento da primeira parcela, sob pena de extinção do 

feito. Com o cumprimento integral, certifique o cartório e remetam-se 

conclusos. Int. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051615-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON TEIXEIRA DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1051615-42.2019.8.11.0041 AUTOR(A): HELTON TEIXEIRA DA CUNHA 
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REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos etc. Cite-se a parte requerida BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. e outros para responder no prazo de 15 (quinze) dias, 

com as advertências legais. Deixo de designar audiência de conciliação 

haja vista ter se tornado praticamente infrutífera em processos desta 

vara, sem prejuízo de futura designação, se necessário for. Expeça-se o 

necessário. Int. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018971-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ASSESSORIA E FACTORING LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO APARECIDO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018971-51.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CENTRO ASSESSORIA E FACTORING LTDA - ME, JOAO 

APARECIDO CAVALHEIRO Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente 

para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de 

obter-se a localização da parte requerida. Ressalto que não é dever do 

Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, que possui 

meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte 

Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028078-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLEINIK (AUTOR(A))

ERNANI RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028078-85.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ERNANI RODRIGUES DE 

MORAES, ELIANE OLEINIK REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Certifique-se o decurso de prazo da intimação (ids. 28916370 e 

28916371) das partes Autoras para se manifestarem. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037497-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VIEIRA DE BORBA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037497-32.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

ROBSON VIEIRA DE BORBA Vistos etc. Expeça-se mandado de citação 

para a parte Executada no endereço indicado pelo Exequente. Não 

havendo o recolhimento da guia de diligência, como indicação de 

oferecimento de meios, certifique-se. Caso em que, retornem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. P.R.I.C. Cuiabá, 17 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038112-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038112-85.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em face 

de ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO com pedido de liminar de apreensão 

de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032374-82.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RODINEY PRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032374-82.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RODINEY PRADO DA SILVA 

REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos etc. Os benefícios da gratuidade da justiça somente devem ser 

deferidos ou mantidos à parte “com insuficiência de recursos para pagar 

as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 

98 do CPC). Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da 

Constituição Federal, especificamente no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que 

prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. É evidente, portanto, que a Carta 

da República especifica que somente aos que comprovadamente 

demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a 

assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte 

de que não tem condições de pagar as custas do processo; cumpre ao 

magistrado avaliar o preenchimento dos requisitos para, se for o caso, 

deferir a assistência judiciária gratuita, conforme prevê o § 2º do artigo 99 

do Código de Processo Civil. Desta forma, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove nos autos que não 

tem recursos suficientes para pagar as custas, sob pena de 

indeferimento. Int. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032066-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUXURY E MODAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032066-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUXURY E MODAS COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME Vistos etc. Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 

911/1969, não havendo ato citatório nos autos, e ainda, reputando o 

contrato objeto da ação como título executivo, diante da não localização do 

Devedor ou do veículo sob garantida fiduciária, defiro o pedido da parte 

Credora para determinar que o presente feito seja processado como 

Execução. A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo na capa dos autos e no Sistema 

Apolo. EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Cumpra-se na forma do 

art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 

ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. O 

Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022409-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DOS SANTOS PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022409-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

ADEILTON DOS SANTOS PAULA Vistos. Demonstrada nos autos a 

efetivação da CESSÃO DE CRÉDITO prevista no art. 778, § 1º, III e § 2º, do 

CPC ( ID31086288), determino que RETIFIQUE no Distribuidor e no sistema 

PJE para constar no polo ativo da ação o novo credor habilitado, inclusive, 

para as alterações do cadastro dos Advogados. Por fim, expeça-se o 

mandado de busca, apreensão e citação conforme determinado na 

decisão ID 22829414. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023051-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023051-53.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: NILSON PORCINO DE FIGUEIREDO 

Vistos etc. Cumpra-se a decisão de ID 20552223 em sua integralidade, 

expedindo o mandado de busca e apreensão no endereço indicado pela 

parte Requerente. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007123-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007123-96.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JUAN BRUNO 

SIQUEIRA BENTO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

etc. A parte autora JUAN BRUNO SIQUEIRA BENTO foi intimada para 

manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação 

determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 16 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1039845-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))
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MAX MAGNO FERREIRA MENDES OAB - MT8093/O-O (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES OAB - MT12794-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039845-86.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SANTA CLARA ENGENHARIA 

E TRANSPORTES EIRELI - ME REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos 

etc. A parte autora, SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI 

- ME, ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito, 

resultando a intimação para dar prosseguimento, sob pena de extinção. 

Em que pese a intimação feita, não houve manifestação, conforme 

certificado nos autos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se paralisado 

além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso 

processual. Houve a intimação para dar seguimento ao feito e aquela se 

manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar 

continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe 

impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da 

advertência legal. Demonstra assim, a parte autora não está interessada 

no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo 

à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei. O processo não pode 

ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi 

determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena 

de extinção. Mesmo com as advertências legais, a parte requerente 

continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, 

concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta julgo EXTINTO o 

processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Proceda-se o 

desbloqueio de qualquer restrição, se houver. Expeça-se o necessário. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1035959-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE SA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035959-45.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CELSO DE SA MORAES REU: 

OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. A parte autora, CELSO DE SA MORAES, 

ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito, resultando 

a intimação para dar prosseguimento, sob pena de extinção. Em que pese 

a intimação feita, não houve manifestação, conforme certificado nos 

autos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se paralisado além do 

prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso 

processual. Houve a intimação para dar seguimento ao feito e aquela se 

manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar 

continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe 

impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da 

advertência legal. Demonstra assim, a parte autora não está interessada 

no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo 

à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei. O processo não pode 

ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi 

determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena 

de extinção. Mesmo com as advertências legais, a parte requerente 

continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, 

concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta julgo EXTINTO o 

processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Proceda-se o 

desbloqueio de qualquer restrição, se houver. Expeça-se o necessário. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009506-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE LUCA OLIVEIRA CARVALHO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009506-47.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: GEORGE LUCA OLIVEIRA CARVALHO LIMA Vistos etc. A 

falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o 

atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o 

andamento com sucesso do processo. Assim sendo, comprovada a 

desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 17 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025480-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ARAUJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1025480-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO REQUERIDO: NELSON ARAUJO DA SILVA Vistos. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO em face de NELSON ARAUJO DA SILVA com pedido de 

liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.

-Lei nº 911, de 1969. Intimado o Autor a emendar a inicial (ID 9520864), e 

apesar da advertência do indeferimento da petição inicial caso não 

atendido o despacho, o mesmo requereu por diversas vezes a dilação do 

prazo para apresentação do documento em tela e por fim, pugnou pela 

conversão da ação de busca e apreensão em ação de cobrança por não 

ter localizado a notificação pendente (ID 25210788). Pois bem. No tocante 

a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de 

cobrança, consigno que inexiste autorização legal para a pretendida 

conversão. Com efeito, o Decreto-Lei nº 911/1969 que dispõe acerca das 

normas de processo sobre alienação fiduciária dá a opção ao credor pela 

busca e apreensão ou ação de execução, in verbis: “Art. 4o Se o bem 

alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do 

devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a 

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma 

prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil. Art. 5o Se o credor preferir recorrer à ação 
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executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, ou, se for o caso ao 

executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do 

devedor quantos bastem para assegurar a execução.” Desse modo, o 

Decreto Lei 911/67 só admite a conversão da ação de busca e apreensão 

em execução. Neste procedimento especial é incabível a aplicação do 

princípio da fungibilidade, não se admitindo a sua conversão em ação de 

cobrança, por falta de previsão legal. Portanto, indefiro o pleito de 

conversão em ação de cobrança. Pois bem. A Súmula n.º 72 do Superior 

Tribunal de Justiça dispõe, que "A comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Daí porque, para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, não basta que o devedor esteja em mora, mas sua prova 

com a notificação seja feita por carta registrada e com aviso de 

recebimento. Ou seja, embora haja cláusula resolutiva expressa, para que 

se configure inadimplemento absoluto a ensejar a medida de apreensão, 

tem-se como imprescindível a prévia notificação para que os efeitos da 

resolução se operem. Nesse sentido, a C. Corte já deixou assentado que: 

"Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte a mora deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, desde 

que, neste último caso, reste comprovado que o devedor encontra-se em 

lugar incerto, o que não ocorreu no presente caso. Não comprovada a 

mora, é imperiosa a extinção da ação de busca e apreensão." (EDcl no 

AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso, 3ª Turma, J. 

14/03/2011). No presente caso, o Autor instruiu a inicial com comprovante 

de notificação do Devedor, contudo, negativo por motivo “endereço 

insuficiente” (ID 9492306). Não há como negar-se que não há a mínima 

comprovação da notificação do devedor com o fito de constituí-lo em mora 

nos termos em que exige a lei (art. 2º, § 2º DL 911/69) e em consonância 

com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça contido no 

enunciado da Súmula nº 72, de sua jurisprudência. O Credor, não logrou 

êxito em comprovar a constituição em mora do devedor, pressuposto este 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, 

conditio sine qua non para que o proprietário fiduciário dê curso à 

resolução do contrato e obtenha a busca e apreensão do bem. Com efeito, 

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a 

concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda 

que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora. 

Confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não 

se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do 

princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de 

alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora 

do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva 

entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 09/05/2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência 

desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da 

mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação 

extrajudicial, por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no 

endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. 2. Consoante 

entendimento pacífico deste STJ, o ajuizamento de ação revisional, por si 

só, não descaracteriza a mora. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem 

entendeu que a notificação foi devidamente realizada. Além disso, 

verificou que não foi reconhecida abusividade nos encargos exigidos no 

período da normalidade, bem como que não foi realizado nenhum depósito 

na ação revisional. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das 

provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial ante o 

óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no AREsp 801.683/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016). AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA MORA. 

NOTIFICAÇÃO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 

REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Para a constituição em mora do devedor, 

basta que a notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e 

documentos seja entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a 

exigência de que seja feita pessoalmente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do 

STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a 

análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 798.440/RS, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, 

DJe 28/03/2016). Para comprovação da mora, é indispensável que a 

notificação extrajudicial seja feita no endereço correto do devedor 

fiduciário, sob pena de invalidade. In casu, restou evidenciado que a 

instituição bancária credora conhecia o endereço correto do devedor, e, 

nada obstante deste fato, procedeu à notificação no endereço com dados 

insuficiente. De tal modo, não tendo a instituição financeira demonstrado 

que notificou a parte requerida não se há falar em comprovação da mora e 

por esta razão, diante do não preenchimento do requisito indispensável à 

propositura da ação de busca e apreensão, ou seja, a comprovação da 

mora, sendo de rigor o indeferimento da inicial. Portanto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no 

artigo 485, I, c/c artigo 321, § único, ambos do CPC, eis que indefiro a 

petição inicial. Custas remanescentes pelo Autor. Certifique-se o transito 

em julgado, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058781-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARMO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FULVIA GRACIELA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1058781-28.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO CARMO DE 

ARAUJO REU: FULVIA GRACIELA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse de Veículo, 

proposta por JOAO CARMO DE ARAÚJO em face de FULVIA GRACIELA 

DA SILVA. Em síntese, o Requerente alegou ter mantido um 

relacionamento afetivo com a parte Requerida de 2015 até janeiro de 2019. 

Aduziu que, mediante contrato verbal firmado entre as partes, financiou 

para a Requerida, o veículo descrito na exordial, para que ela arcasse 

com 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 648,99 (seiscentos e quarenta 

e oito reais e noventa e nove centavos). Sustentou entretanto, que após o 

término do relacionamento, a Requerida deixou de pagar 07 (sete) 

parcelas do financiamento, gerando para si, restrições financeiras, além 

de débitos de ordem tributária, bem como, multas de trânsito. Justificou a 

distribuição da presente demanda por dependência, em razão de estar 

sendo litigado em Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, na mesma vara. Pleiteou a concessão 

da tutela de urgência para que seja reintegrada a sua posse relativa ao 

veículo em questão, e no mérito, requereu o julgamento procedente dos 

pedidos iniciais, a fim de que seja rescindido o contrato verbal entabulado 

entre as partes, condenando a Requerida ao pagamento de todas as 

multas de trânsito de novembro/2018 até a efetiva reintegração de posse 

do bem. Com a inicial vieram os documentos. Eis a síntese do necessário. 

Fundamento e decido. Preliminar de Ilegitimidade de Parte Primeiramente, 

nos cumpre a análise da preliminar de ilegitimidade de parte, por se tratar 

de questão prejudicial a todos os demais argumentos, que a meu entender 

é sem dúvida procedente. Como se sabe, as condições da ação 

consistem na possibilidade jurídica do pedido, na legitimidade das partes e 

no interesse processual, que por sua vez, caracteriza-se como a utilidade 

e a necessidade da parte pleitear a prestação da tutela jurisdicional. 

Acerca do instituto, leciona o notável processualista Moacyr Amaral 

Santos: "São legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos 

interesses em conflito; legitimação ativa terá o titular do interesse afirmado 

na pretensão; passiva terá o titular do interesse que se opõe ao afirmado 
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na pretensão". (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil - Saraiva - 

1993, p. 167). Em outras palavras, Luiz Machado Guimarães assinala que 

a legitimação significa "o reconhecimento do autor e do réu, por parte da 

ordem jurídica como sendo as pessoas facultadas, respectivamente a 

pedir e contestar a providência que é objeto da demanda" (Estudos do 

Direito Processual Civil, p. 101). Nesses termos, a parte Requerida é 

manifestamente ilegítima para figurar na presente ação de reintegração de 

posse em Vara Especializada em Direito Bancário. Isso em decorrência do 

contrato de financiamento ter sido firmado entre o Requerente e o BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, restando a Requerida, alheia à 

operação. Por outro lado, registro que eventual ação com objetivo de 

rescisão de contrato verbal c/c com perdas e danos, poderá ser proposta 

perante vara comum. Dessa forma, PELO EXPOSTO, indefiro a inicial e 

julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 330, II, do CPC. Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004730-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO DIAVAN NETO (EMBARGANTE)

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (EMBARGANTE)

MARTA CAETANO DIAVAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GAETA ALEIXO OAB - MT11210-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1004730-04.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: MARTA CAETANO 

DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de Embargos 

de Declaração opostos pelas partes LAURO DIAVAN NETO E OUTROS, 

em que a parte Embargante alegou que a sentença padece de omissão, 

contradição, pugnando pela sua reforma. Sabe-se que, nos precisos 

termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de declaração constituem 

modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição (inciso 

I), ou omissão (inciso II) no pronunciamento judicial objeto do recurso, 

ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente 

apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório 

(Art. 1023, CPC) que merece ser sanado. No caso em apreço, é evidente 

o inconformismo da parte Embargante, pois a pretexto de sanar vício de 

intelecção do julgado, levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o 

posicionamento adotado, olvidando-se que deve se valer das vias 

recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, 

integrativa. Os embargos declaratórios apresentados não se prestam à 

rediscussão da matéria decidida, que é o que se pretende, devendo esta 

ser impugnada mediante espécie recursal própria. Nesse sentido, 

exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 

DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os 

Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem 

inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir 

matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação das partes Embargantes ao 

alegarem que a sentença está eivada dos vícios da omissão e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 759 de 799



contradição, consigno que as suas alegações não prosperam, já que a 

decisão combatida encontra-se coerente, objetiva e fundamentada no que 

tange aos pontos que formaram o convencimento deste Juízo, não 

havendo que se falar em saneamento de omissão alguma na sentença ora 

combatida. Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração, pois 

próprios e tempestivos, mas, por não vislumbrar a presença dos vícios 

alegados NEGO-LHES PROVIMENTO, acrescentando que os embargos de 

declaração pretendem apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas. 

P. I. C. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010001-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RICARDO BERGHAHN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1010001-28.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LUIS RICARDO 

BERGHAHN REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. Tratam-se de Embargos 

de Declaração opostos por LUIZ RICARDO BERGHANHN, com fulcro no 

artigo 1.022 do CPC/2015, alegando a existência dos vícios de omissão, 

contradição e erro material, contra a sentença proferida no id. 30933180, 

que por sua vez homologou seu pedido de desistência e extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, mas lhe condenou ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios, apesar de ser beneficiário 

da justiça gratuita. É sabido, segundo os termos do art. 1.022, do CPC, que 

os embargos de declaração constituem modalidade recursal cabível para 

sanar obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 1023, CPC) que merecer ser 

sanado. Ao final, pugnou a parte Embargante pelo acolhimento dos 

embargos de declaração para sanar os vícios apontados, a fim de que 

fosse isentada da obrigação decorrente da sucumbência pelo fato de ser 

beneficiária da gratuidade da justiça. É o necessário relato. DECIDO. 

Recebo os embargos por tempestivos, e no mérito, verifico razão à parte 

Embargante. Com efeito, analisando os autos, segundo consta do id. 

5852589 foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte Embargante/Autora. Ressalto, que apesar de a norma extraída do 

art. 90 do CPC estabelecer que as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu da demanda, como é o caso dos autos, não 

olvide-se que quanto àquele que for beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

suspensas por um prazo de cinco (5) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, segundo a lição do § 3º do art. 98 do 

NCPC. Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e 

tempestivos e DOU-LHES PROVIMENTO para modificar a parte final do 

capítulo da sentença proferida nos autos (id. 30933180), tão somente no 

que concerne à condenação da parte Autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que passará a constar da seguinte forma: “[...] 

CONDENO a parte Autora desistente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por 

cento), do valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, 

ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da 

parte Requerida, que somente poderão ser executadas se em até 05 

(cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a 

alteração no estado de hipossuficiência da Ré, nos termos do art. 98, § 3º, 

do CPC. [...]”. Sublinho, que os demais termos da sentença proferida nos 

autos permanecerão inalterados. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026059-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SERRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDER JOSE PASETTI OAB - MT11734-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1026059-38.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARCOS PAULO SERRA DA SILVA 

Vistos etc. Foram interpostos Embargos Declaratórios pela parte Autora 

(id. 28652429), sendo tempestivos, em que se insurgiu contra a decisão 

que fixou multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de 

descumprimento, limitada em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), 

assinando o prazo de cinco (5) para que a parte Embargante Banco 

Bradesco Financiamentos S/A efetivasse o cumprimento do que já havia 

sido determinado em outras decisões anteriores, conforme os ids. 

2198723 e 26506177. A parte Embargada se manifestou, e dentre outras 

medidas, requereu o desprovimento do recurso com aplicação de multa, 

bem como a manutenção da decisão que arbitrou as astreintes e o prazo 

para cumprimento das obrigações pela parte Autora. Contudo, os 

embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

eclodir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Novo 

Código de Processo Civil. Incabível, no entanto, se, por meio desse 

mecanismo, a parte objetiva simplesmente alcançar um pronunciamento 

jurisdicional que se coadune com a tese por ela suscitada ou com o 

resultado que deseja obter, quando na verdade está a sentença objurgada 

exaustivamente fundamentada no que tange aos pontos que formaram o 

convencimento deste juízo. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE 

QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE 

PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios 

em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da 

decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem 

demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. 

Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme 

jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do 

CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não 

obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos 

recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração 

rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: 

Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Sem maiores 

delonga, a título argumentativo, apesar de a parte Embargante argumentar 

no sentido de ter cumprido todas as obrigações de fazer que lhe foram 

impostas nos autos, como baixa no gravame do veículo objeto da demanda 

por exemplo, de acordo com o que demonstrou por meio de tela de 

sistema, ainda pende de cumprimento a reversão da transferência do 

veículo que foi realizada para São Paulo/SP. Aliás, a própria parte 

Embargante argumentou que estaria dependendo do fornecimento de 

documentos pessoais da parte Embargada para conclusão da reversão da 

transferência do veículo e não estava conseguindo contato com o 

embargado, todavia, as cópias dos tais documentos já haviam sido 

acostadas nos autos, que inclusive foram novamente juntadas na petição 

de contrarrazões. Portanto, conheço dos Embargos de Declaração (id. 

28652429) porque próprios e tempestivos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO 

por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade na decisão do id. 

28227850, a não ser no tocante ao erro material referente ao nome da 

instituição embargante, que já o retifico determinando que onde se lê “... 

requerido BANCO FINASA BMC S.A...” leia-se “... requerente BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A...”. Por fim, considerando que a parte 

Embargada acostou os documentos pleiteados e referidos pela instituição 

Embargante, intime-a para cumprir o disposto nos termos da decisão 

impugnada, no mesmo prazo ali assinado, a fim de concluir a baixa no 

gravame do veículo objeto dos autos e a reversão de sua transferência 
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que foi realizada para São Paulo/SP. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017490-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA DE CASSIA SANCHES (EXECUTADO)

JANAINA DE CASSIA SANCHES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1017490-53.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: JANAINA DE CASSIA SANCHES - ME, JANAINA DE CASSIA 

SANCHES Vistos etc. Foram interpostos Embargos Declaratórios pela 

parte Autora (id. 31174581), os quais são tempestivos. Contudo, os 

embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

eclodir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Novo 

Código de Processo Civil. Incabível, no entanto, se, por meio desse 

mecanismo, a parte objetiva simplesmente alcançar um pronunciamento 

jurisdicional que se coadune com a tese por ela suscitada ou com o 

resultado que deseja obter, quando na verdade está a sentença objurgada 

exaustivamente fundamentada no que tange aos pontos que formaram o 

convencimento deste juízo. O inconformismo da parte Embargante 

resume-se ao fato de o seu pedido de buscas de informações sobre 

novos endereços da parte Executada ter sido indeferido, tendo 

argumentado no sentido de que as suas tentativas se esgotaram, com 

resultados infrutíferos, pelo que torna a pleitear que seja realizadas 

requisições pelos sistemas on line. Analisando os autos, constatei que a 

parte Embargante peticionou no id. 24592578, declinando três novos 

endereços distintos do que foi informado na inicial, a saber, Rua Nove, 

Condomínio Passaredo, Casa 33, Bairro Recanto dos Pássaros, 

Cuiabá-MT, CEP nº 78075-290; Rua Desembargador Cesarino Delfino 

César, nº 294, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, CEP nº 78068-475; e, 

Rua 49, nº 255, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, CEP nº 78068-465. Pois 

bem. Pelo que consta do novo mandado de citação expedido no id. 

25307821, constou-se do expediente apenas um dos endereços 

indicados, o da Rua Desembargador Cesarino Delfino César, nº 294, 

Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, CEP nº 78068-475, reatando ainda mais 

dois endereços a serem diligenciados com o intuito de efetivar a citação 

das partes Executadas. Desta forma, denota-se que realmente não foram 

exauridas as tentativas em se promover a citação das partes 

demandadas, de sorte que a situação e as razões que embasaram o 

indeferimento de buscas pelo sistema on line ainda não mudaram, o que 

impõe a manutenção da decisão impugnada, principalmente, em face da 

falta de comprovação concreta e objetiva no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da partes executadas. Ressalto, 

que não há informações nos autos de que tenha sido diligenciado nos 

endereços “Rua Nove, Condomínio Passaredo, Casa 33, Bairro Recanto 

dos Pássaros, Cuiabá-MT, CEP nº 78075-290” e “Rua 49, nº 255, Bairro 

Boa Esperança, Cuiabá-MT, CEP nº 78068-465”, para citação das partes. 

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

porque próprios e tempestivos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO porque 

não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

combatida. Entretanto, a fim de dar prosseguimento regular ao feito 

determino a expedição de novo mandado executivo conforme já 

determinado no id. 3668477, consignando no respectivo mandado os 

seguintes endereços para diligenciar a citação: “Rua Nove, Condomínio 

Passaredo, Casa 33, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá-MT, CEP nº 

78075-290” e “Rua 49, nº 255, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT, CEP nº 

78068-465”. Intime-se a parte Exequente para o recolhimento das custas 

de diligência. Às providências legais. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009675-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1009675-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LISANIL DA 

CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA REU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO 

BMG S.A, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira BANCO 

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, em que a parte Embargante alegou 

que a sentença padece de omissão, pugnando pela sua reforma. Sabe-se 

que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de 

declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios apresentados não se prestam à rediscussão da 

matéria decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada 

mediante espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos 

Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, 

conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na 

vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida 

pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a 

chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de 

Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 
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dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar 

que a sentença está eivada do vício da omissão, bem ainda que não 

praticou nenhum ato ilícito que ensejasse a sua condenação, consigno 

que as suas alegações não prosperam, já que a decisão combatida 

encontra-se coerente, objetiva e fundamentada no que tange aos pontos 

que formaram o convencimento deste Juízo, não havendo que se falar em 

saneamento de omissão alguma na sentença ora combatida. Posto isso, 

conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, 

por não vislumbrar a presença dos vícios alegados NEGO-LHES 

PROVIMENTO, acrescentando que os embargos de declaração pretendem 

apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 17 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019354-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATHAN ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019354-29.2016.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa de Id 29932972, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Defiro o pedido de Id 29932972, 

desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação de Id 

19986024, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido declinado ao 

Id 29932972, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. III – Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a 

ausência dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. IV – Autorizo, a 

utilização de reforço policial para cumprimento da ordem judicial, se 

necessário. V – Intime-se o requerente para que efetue o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028509-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORDEIRO COSTA (REU)

ZENILDES FRANCISCA SIQUEIRA (REU)

RICARDO C. COSTA EIRELI - ME (REU)

CELSO MARCOS SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028509-51.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro o pedido de Id 

30633938, em relação aos requeridos Celso Marcos Silva e Zenildes 

Francisca Siqueira, diante da certidão proferida pelo Oficial de Justiça de 

Id 23963821. Por conseguinte, citem-se por hora certa, devendo o Oficial 

de Justiça proceder de acordo com o art. 252 e seguintes do Código de 

Processo Civil. II - Indefiro o pedido de citação por hora certa de Id 

30633938, em relação aos requeridos Ricardo C. Costa Eireli e Ricardo 

Cordeiro Costa, pela ausência dos requisitos constantes no art. 252, do 

CPC. III - Tendo em vista o recolhimento do depósito da diligência conforme 

petição de Id 31346208 - pág. 1, desentranhe-se o mandado de citação de 

Id 22891507, aditando-o quanto aos atuais endereços dos requeridos 

declinados ao Id 30633938, ficando autorizado o meirinho dos benefícios 

do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009967-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIO FERNANDES DE ARAUJO SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009967-53.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 31171517, desentranhe-se novamente o mandado de busca, apreensão 

e citação por hora certa de Id 26875783, para que o Sr. Oficial de Justiça 

dê integral cumprimento ao mesmo, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC. II – Intime-se o requerente para 

providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer meios ao 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002808-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN PAULO GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002808-54.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro o pedido de Id 

31223558, tendo em vista a Pandemia do Covid-19 e do requerimento do 

requerente. Assim, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação 

por Oficial de Justiça Plantonista, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC. II - Intime-se o requerente para que forneça 

os meios necessários ao Sr. Oficial de Justiça, consoante petição de Id 

31223558 - pág. 2, no prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1039785-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEGAR BUCH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER EDUARDO VICENTINI OAB - PR24296 (ADVOGADO(A))

ALZIRO DA MOTTA SANTOS FILHO OAB - PR23217 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1039785-16.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Aguarde-se na 

Secretaria o julgamento do Agravo de Instrumento n. 

1007433-60.2020.8.11.0000 – PJE interposto contra decisão destes autos, 

o que prejudica a análise de quaisquer dos pedidos constantes de sua 

petição inicial. Após, certifique-se e voltem conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 17 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021155-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIL DE JESUS AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT6120-O (ADVOGADO(A))

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT11247-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281., 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036074-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, encarto a proposta de honorários encaminhada pelo Perito 

nomeado e impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem no 

prazo comum de 10 (dez) dias obedecida a suspensão de prazos imposto 

pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281. quanto a proposta de 

Honorários periciais de fls. 368/370 consubstanciados na quantia de R$ 

4.900,00 sob pena de concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006368-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. DA SILVA COMERCIO (EXECUTADO)

NILDA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a Sentença proferida, impulsiono os autos para 

aguardar o Trânsito em julgado, após a devida certificação os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo definitivo

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026799-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROBERTO SOARES ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026799-30.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelo 

Sistema Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta: - 
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Claudio Roberto Soares Araujo - CPF nº 786.641.521-87. Assim, visto que 

a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para 

que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013069-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERILO JORGE CARVALHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013069-20.2016.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Cerilo Jorge 

Carvalho de Oliveira - CPF nº 551.502.501-63. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028637-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL LARA LEITE (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028637-42.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Raul Lara Leite - CPF nº 696.339.401-68. Assim, 

visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021466-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR (EXECUTADO)

OFFICE CONSULTORIA E GOVERNANCA TRIBUTARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1021466-68.2016.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados pelos Sistemas Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Office 

Consultoria e Governança Tributária Ltda - CNPJ nº 10.358.845/0001-07. - 

Emanoel Gomes Bezerra Junior - CPF nº 482.378.251-87. Assim, visto que 

a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para 

que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à intimação dos 

executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026628-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PAWLOWSKI SUCKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026628-39.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Raquel Pawlowski Sucker - CPF nº 919.517.556-34. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026143-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

JAIR SANTANA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026143-73.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos requeridos 

pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para 

tanto, procedo à consulta: - Jair Santana de Souza EPP - CNPJ nº 

33.657.107/0001-66. - Jair Santana de Souza - CPF nº 137.526.691-87. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 764 de 799



decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003235-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHOPPING DA MULHER COMERCIO DE ARTIGOS FEMININOS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003235-22.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Indefiro o pedido de consulta de 

dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema destina-se às 

restrições judiciais de veículos e não à consulta de endereços. III - Defiro a 

consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à 

consulta: - Shopping da Mulher Comercio de Artigos Femininos Ltda - CNPJ 

nº 10.666.400/0001-94. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 15 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035536-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOMINGOS DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035536-22.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Rodrigo Domingos da Cunha - CPF nº 

628.138.701-53. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006953-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM LTDA - EPP (REU)

EUDES GARCIA DE ARAUJO (REU)

MARIA DA COSTA MENEZES (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1006953-27.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Indefiro o pedido de consulta de 

dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema destina-se às 

restrições judiciais de veículos e não à consulta de endereços. III - Indefiro 

o pedido de Id 29655778, tendo em vista que já houve consulta junto aos 

sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud, conforme 

despacho de Id 20793817. Intime-se o requerente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, procedendo à citação dos requeridos, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039461-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1039461-26.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Juliano Domingues de Oliveira - CPF nº 

691.115.881-87. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042495-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETHI ROSARIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1042495-09.2018.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro o pedido de Id 
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29916010, tendo em vista que já houve consulta junto aos sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud, conforme despacho de Id 

22606429. Intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento 

ao feito, procedendo à citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007707-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE LUIZ FUGIWARA (EXECUTADO)

PAULO SERGIO ANACLETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007707-03.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Tendo em vista que houve a citação dos executados 

Fugiwara & Anacleto Ltda - ME e Paulo Sergio Anacleto, consoante 

certidão de Id 22829061, defiro a consulta dos dados cadastrais do 

executado pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e 

Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Jose Luiz Fugiwara - CPF nº 

537.081.219-53. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 15 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005004-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - PR27109-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1005004-02.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

consulta à concessionária de energia, visto que a referida empresa não 

possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. II – 

Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia, visto que as 

referidas empresas não possuem convênio firmado com o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. III – Indefiro o pedido de consulta a CEMAT e 

SANECAP, tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso 

para a consulta de dados cadastrais. IV – Defiro a consulta de dados 

cadastrais do executado pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Oniwaldo 

Maldonado da Silva - CPF nº 314.467.951-87. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do executado, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 16 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012706-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA JOSETTI DA SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para CITAÇÃO, no prazo 

de 05 (cinco) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281., sob pena de REVOGAR A LIMINAR 

anteriormente concedida e extinção dos autos nos termos do art 485 do 

NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003305-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SOARES LIMA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031163-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CABRAL COSTA (EMBARGANTE)

F C OPTICA EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do 

patrono da causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora da decisão de ID 29768397 para o 

devido cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a 

seguir transcrito: Vistos etc. Especifiquem as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023383-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS LUCAS DA COSTA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados no ID 30399775 Nos termos da 
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legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002610-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ATANAZIO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008566-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO MATIAS NUNES (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013248-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON TREVOR ROCHA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Tendo em vista a não publicação da Decisão proferida nos 

autos até a presente data, promovo sua publicação, a fim de cumprir as 

determinações ali contidas, cujo teor vem a seguir transcrito:Vistos etc. I – 

Indefiro o pedido de bloqueio do veículo junto ao DETRAN, primeiro porque 

que já existe averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que 

por si só, dá conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem 

objeto da inicial. Segundo, por força do disposto no artigo 6º, da 

Resolução nº 159 de CONTRAN, que reza que a alienação fiduciária em 

garantia de veículo automotor deverá constar no Certificado de Registro 

do veículo, circunstância esta que impede a transferência ao adquirente 

de boa-fé, já que o interessado na aquisição do bem, necessariamente, 

tomará conhecimento da operação. II – Intime-se o requerente 

pessoalmente (via postal, com AR), e seu patrono via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013248-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON TREVOR ROCHA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017981-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DUARTE E SOUZA (EXECUTADO)

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (EXECUTADO)

ELCIENE RESENDE DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Tendo em vista a não publicação da Decisão proferida nos 

autos até a presente data, promovo sua publicação cujo teor vem a seguir 

transcrito:Vistos etc. I – Indefiro, por ora, o pedido de citação por hora 

certa, vindo na petição de Id 18057211. Com efeito, a citação por hora 

certa disciplinada no artigo 252 do Código de Processo Civil, possui como 

requisito e pressuposto que o citando deve ser procurado em sua 

residência (citação ad domum), por duas oportunidades, sem ser 

encontrado, gerando no Oficial de Justiça a suspeita de ocultação. No 

caso dos presentes autos, conforme se abstrai da certidão contida no Id 

16694718, não observo suspeita de ocultação. Assim, não preenchendo 

os requisitos necessários, inexistindo suspeita de ocultação. Por esse 

motivo, resta indeferido o pedido de citação por hora certa, vindo na 

petição de Id 18057211. II – Intime-se, pessoalmente, o banco exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do feito, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017981-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DUARTE E SOUZA (EXECUTADO)

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (EXECUTADO)

ELCIENE RESENDE DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 
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extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019519-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DA TRINDADE NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, os recursos de apelação apresentados nos 

presentes autos foram protocolizados tempestivamente. CERTIFICO que, o 

Banco BMG S/A no ato de interposição do recurso, comprovou o 

pagamento do preparo consoante comprovante de ID 30656510. 

CERTIFICO ainda, que a parte autora é beneficiária da Justiça gratuita 

conforme Decisão Judicial de ID 14013490. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar as partes apeladas a apresentarem as contrarrazões aos 

Recursos de Apelação interpostos, dentro do prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281. 

.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013581-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SOUZA MONTEIRO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281. 

, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000833-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIVIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Oscar Candido da Silveira Filho OAB - MT12024-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal, obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012585-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES CAVALCANTE GOMES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1015151-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE ANDRADE JORGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados no ID 30999328 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007204-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CAMARGO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MAGNO MORO SILVA OAB - MT12399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados no ID 30868951 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006614-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DO BOM DESPACHO (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar o advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, 

OAB/PE 21.678 para que regularize a sua representação processual, bem 

como para intimar a parte autora efetuar o depósito de diligência para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com a Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar mandados à 
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Central de mandados no referido período, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033628-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022402-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1022402-93.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, OTONI 

AZAMBUJA JUNIOR Despacho Vistos etc. I – Intime-se a parte autora, 

para trazer aos autos o cálculo do débito atualizado, a fim de possibilitar a 

análise do pedido de fls. 02, item “a”, contido no id. 8351858, no prazo de 

05 (cinco) dias. II – Defiro o pedido de consulta junto a Delegacia da 

Receita Federal para localização de bens e endereço dos executados: - 

Giro Forte Comércio e Distribuidora Ltda, CNPJ nº. 03.971.295/0002-12; - 

Otoni Azambuja Junior, CPF nº. 838.251.001-97. III – Defiro também o 

pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de localização 

e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome dos executados. 

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados das 

consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem 

ainda, para dar andamento ao feito, promovendo as citações dos 

executados, no prazo de em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 31 de julho de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022402-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONI AZAMBUJA JUNIOR (EXECUTADO)

GIRO FORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do Art. 

485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030305-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito 

de diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar 

mandados à Central de mandados no referido período, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016480-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DAVI CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

WELLINGTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) REU: BANCO DO 

PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO . CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

RENE PEREIRA MACEDO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016480-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DAVI CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

WELLINGTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) REU: BANCO DO 

PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO . CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2020. 

RENE PEREIRA MACEDO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042343-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANA FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005328-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (REQUERENTE)

SILVERIO MAEHLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé ante ao contido nas Portarias/PRES/TJMT nº 

247 e 249 que impossibilita o encaminhamento de Cartas ao setor de 

expedientes, bem como ao contido na Decisão Judicial de ID 30455088, na 

qual foi designada a data de 04/06/2020 às 14:30 horas. para a realização 

da Audiência de Conciliação, procedo a intimação das partes por meio de 

seus patronos para que compareçam ao ato designado supramencionado 

devidamente acompanhados de seus constituintes, devendo o presente 

processo aguardar a realização da referida Audiência. É o que me cumpre 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1005516-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR TEREZINHA GIACHETTO DA SILVA (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER MORAES DE LIMA OAB - MT22767/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente, ora oponente , para 

manifestar - se acercar da impugnação apresentada pelo banco..

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013570-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIA SILVA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou que os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes são tempestivos. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo em tratar-se de Embargos com 

efeitos infringentes, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos quanto 

ao referido Embargo encartados aos autos no ID 30704101. no prazo legal 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019249-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAX LUIS DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar nos autos NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247/PRES TJMT, quanto a devolução da CARTA PRECATÓRIA encartada 

aos autos, bem como em face da mesma NÃO conter a informação quanto 

a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, em igual prazo, sob pena de 

REVOGAR A LIMINAR anteriormente concedida e extinção dos autos nos 

termos do art 485 do NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005965-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032916-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CELESTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024072-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035242-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 770 de 799



Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé ante ao contido nas Portarias/PRES/TJMT nº 

247 e 249 que impossibilita o encaminhamento de Cartas ao setor de 

expedientes, bem como ao contido na Decisão Judicial de ID 30455793, na 

qual foi designada a data de 04/06/2020 às 15:00 horas. para a realização 

da Audiência de Conciliação, procedo a intimação das partes por meio de 

seus patronos para que compareçam ao ato designado supramencionado 

devidamente acompanhados de seus constituintes, devendo o presente 

processo aguardar a realização da referida Audiência. É o que me cumpre 

certificar.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003246-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B K B FONTES - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que 

a parte no ato de interposição do recurso, comprovou o pagamento do 

preparo, conforme documentos juntados no ID 31375572 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281..

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009258-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA (REU)

LUIZ CARLOS MIRANDA (REU)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009258-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, 

LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA Despacho Vistos etc. 

Diante dos argumentos expendidos pelo Banco requerente intimem-se os 

requeridos para manifestarem sobre a petição e documentos constante de 

ID’s 24991939 e 24992342, requerendo o que entenderem de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, certifique o necessário e retornem os autos 

conclusos. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 19 de março de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026130-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEVERSON JARDEL RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026130-74.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - Defiro 

a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à 

consulta: - Jeverson Jardel Rodrigues - CPF nº 719.525.861-00. Assim, 

visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055837-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR MARIA INFANTINO BEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055837-53.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da requerida pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Leonor Maria Infantino Beal - 

CPF nº 229.610.381-20. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação da requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004697-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARSSEL PACCOLA CAPOANI - ME (EXECUTADO)

MARSSEL PACCOLA CAPOANI (EXECUTADO)

IZABELA ROGOVSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004697-77.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que este juízo não possui 

convênio com o referido sistema. II - Defiro a consulta dos dados 

cadastrais dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Marssel Paccola Capoani - ME 

- CNPJ nº 18.988.910/0001-90. - Marssel Paccola Capoani - CPF nº 
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161.878.678-40. - Izabela Rogovski - CPF nº 298.635.621-49. Assim, visto 

que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente 

para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação dos 

executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036873-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HUMBERTO BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036873-46.2018.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais do requerido pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Jose Humberto Batista dos 

Santos - CPF nº 011.956.285-52. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017387-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON STYVER FERREIRA ALVES (EXECUTADO)

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017387-07.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009097-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXEL DOUGLAS FERREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009097-37.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao 

Serasa, visto que este juízo não possui convênio junto ao referido 

sistema. III - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. IV - 

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Axel 

Douglas Ferreira Rodrigues - CPF nº 043.523.131-65. Assim, visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o requerente para que 

se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação do requerido, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043587-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON SUBTIL RODRIGUES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043587-85.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais do executado pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 

Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Amazon Subtil Rodrigues 

Junior - CPF nº 257.519.561-68. Assim, visto que a resposta acima 

acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e 

dê andamento ao feito, procedendo à citação do executado, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034593-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLADMIR APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - MT11881-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034593-39.2017.8.11.0041. Vistos etc. Diante da renúncia ao 

mandato, noticiada na petição de Id 30091771, não se fez possível 

proceder à intimação do requerente quanto a sentença proferida no Id 

29437569. Assim, proceda a Secretaria à intimação pessoal do requerente 

no que tange à sentença proferida, Id 29437569, para caso queira 

recorrer da sentença, bem ainda, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

constituir novo patrono nos autos. Decorrido o prazo, certifique-se. Em 

seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036363-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON HERIVELTON MENDES CORREA (EXECUTADO)

J. H. MENDES CORREA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036363-96.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - J. H. Mendes Correa - 

ME - CNPJ nº 24.091.051/0001-34. - Jeferson Herivelton Mendes Correa - 

CPF nº 032.020.391-30. Assim, visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê 

andamento ao feito, procedendo à citação dos executados, no prazo de 

05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036477-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SEABRA 48228745168 (EXECUTADO)

SANDRO SEABRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036477-35.2019.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais dos executados pelo Sistema Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e para tanto, procedo à consulta: - Sandro Seabra - 

CNPJ nº 27.277.560/0001-44. - Sandro Seabra - CPF nº 482.287.451-68. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1015496-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015496-48.2020.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Indefiro o pedido de ID’s 

31135251 a 31240118, pois pretende a requerente a 

reconsideração/reapreciação do pleito já analisado em decisão de ID 

31012151, que passou irrecorrida, bem como, no presente momento, se 

confunde com o mérito. Assim, cumpra-se a referida decisão inicial. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 22 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022652-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MURAKAMI LEAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022652-92.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa de Id 30509014, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento, tendo em vista a ausência dos requisitos constantes no 

art. 846, do CPC. III – Autorizo a utilização de reforço policial para 

cumprimento da ordem judicial, se necessário. IV – Intime-se o requerente 

para providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer 

meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. V – Após, 

desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação de Id 

20312363, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido declinado ao 

Id 30509014, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019052-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SOARES DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019052-97.2016.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro o aditamento 

do mandado com a anotação dos telefones indicados junto ao Id 

30647676. II - Indefiro por ora o pedido de arrombamento, tendo em vista a 

ausência dos requisitos constantes no art. 846, do CPC. III - Autorizo a 

utilização de reforço policial para cumprimento da ordem judicial, se 

necessário. IV - Tendo em vista o recolhimento do depósito da diligência 

conforme Id 30647689, proceda-se a nova tentativa de cumprimento do 

mandado de citação e reintegração de posse de Id 14681748, aditando-o 

quanto ao atual endereço do requerido declinado ao Id 30647676, ficando 

autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212 e 217, do CPC. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048038-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE A CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1048038-56.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro por ora o 

pedido de arrombamento, tendo em vista a ausência dos requisitos 

constantes no art. 846, do CPC. II – Autorizo a utilização de reforço policial 

para cumprimento da ordem judicial, se necessário. III – Intime-se o 

requerente para providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou 

fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. IV – 

Após, desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação de Id 

27306810, aditando-o quanto ao atual endereço da requerida declinado ao 

Id 31064837, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212 e 

217, do CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017871-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON VARGAS DE BRITO (EXECUTADO)

ELILTON DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

ROBELI PADARIA E PANIFICADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT25778/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017871-61.2016.8.11.0041. Vistos etc. A fim de que o Juízo 

possa analisar o pedido do exequente contido na petição de Id 31129350, 

aguarde-se o decurso de prazo da decisão que rejeitou a exceção de 

pré-executividade do executado, constante do Id 30760138. Assim, 

decorrido o prazo da citada decisão, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos para análise do pedido de Id 31129350. M/Cuiabá, 22 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011590-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MENDONCA CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joão carlos polisel OAB - MT12909-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001982-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENILDES ANA DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001982-96.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Diante da petição de ID 

31339749, bem como do extrato do Sistema SisconDJ informando o 

cancelamento do Alvará Judicial de n. 600232-3, informo que ao proceder 

nova tentativa de expedição de Alvará, junto ao SisconDJ, não foi possível 

por não constar na lista de Bancos o Banco de n. 290. Assim, intime-se a 

interessada Benildes para indicar regulares dados para a devida 

expedição de alvará judicial à mesma, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

certifique-se o necessário, podendo ser expedido alvará à Benildes Ana 

de Lima pela Secretaria, em sua conta pessoal a ser informada. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014310-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SABINO CALDEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para manifestar 

nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal,obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281. 

sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos termos do 

art.485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015760-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON PINHEIRO DE LIMA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para comprovar nos autos, o recolhimento 

das custas e taxas judiciais complementares, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento, bem 

como para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, NO 

PRAZO DE 15 (quinze) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto 

pela Portaria 247,249 e 281 PRES TJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021829-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos 

presentes autos foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte 

autora/apelante beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial 

de ID 14265128. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 774 de 799



56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte apelada BANCO 

SAFRA S/A a apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro 

do prazo legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002581-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

EDER SOUSA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665-O (ADVOGADO(A))

ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO OAB - SP93498 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a PROCURAÇÃO encartada aos autos está 

ILEGÍVEL impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar os advogados: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, 

OAB/SP SOB O Nº 290.089 e EDUARDO M ONTENEGRO DOTTA, OAB/SP 

155.456 para encartarem nos autos o referido documento LEGÍVEL, no 

prazo de 05 (cinco) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, sob pena de DESCONSIDERAR a 

realização do feito; quanto a restituição de prazos, consoante já 

mencionado os prazos estão suspensos pelas já referidas portarias, bem 

como a sentença foi publicada em nome da patrona devidamente 

constituída à época, assim sendo não há o que se falar em restituição de 

prazos. Após o decurso de prazo desta intimação, bem como do prazo 

recursal dever-se-á certificar o trânsito em julgado e encaminhar os autos 

ao arquivo definitivo, consoante determinado em sentença.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047084-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO/CITAÇÃO Oficial de Justiça: PLANTONISTA CONSOANTE 

DEFERIMENTO JUDICIAL Diligência: ID. 31382081 ( DEVENDO A PARTE 

AUTORA EFETUAR AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS) EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE TOLEDO 

RIBEIRO JUNIOR PROCESSO n. 1047084-10.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 52.429,16 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: AV CIDADE DE DEUS, S/n, PREDIO 

PRATA - 2 ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO 

PASSIVO: Nome: JADESON DA SILVA EIRELI - EPP Endereço: RUA 202, 

QUADRA 59, CASA 24, SETOR 2, TIJUCAL / CUIABA – MT CEP: 78088-130 

FINALIDADE: EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, abaixo descrito, 

depositando-o com o depositário abaixo indicado, e, na sequência, a 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, de conformidade com o despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, para, querendo, nos prazos 

indicados, comprovar o PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A 

AÇÃO. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) A SER(EM) APREENDIDO(S): MARCA 

RENAULT, MODELO DUSTER DYN16 SCE, CHASSI 93YHSR3H5JJ986964, 

PLACA QMR4417, RENAVAM 01126179881, COR PRATA, ANO 17/18, 

DEPOSITÁRIO DESIGNADO: NAS MÃOS DO CREDOR VALOR DO DÉBITO 

PARA PAGAMENTO: R$ 52.429,16 DEFERIDO ORDEM DE 

ARROMBAMENTO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. PAGAMENTO: Poderá o 

requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar 

com citação, efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente 

(parcelas vencidas e vincendas), de acordo com os valores apresentados 

na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será restituído. 2. 

Não sendo efetuado o pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a 

posse e a propriedade plena e exclusiva do bem no patrimônio da 

requerente. 3. PRAZO: O prazo para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) 

dias, contados da execução da liminar com citação. 4. A requerida poderá 

contestar a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso entender 

direito. 5. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte 

requerida, como verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A 

contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 

7. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 

Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). DECISÃO- 2 QUE DEFERIU O OFICIAL PLANTONISTA: Vistos etc. 

Defiro o pedido do Sr. Oficial de Justiça de ID 31381301, ficando 

autorizado o arrombamento e requisitar reforço policial, caso tais medidas 

se façam necessárias ao cabal cumprimento da diligência, consoante 

dispõe o §2º do artigo 846 do Código de Processo Civil. Também, fica 

desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de 

plantão.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

DECISÃO 1: Vistos e etc. 1. Defiro a emenda a inicial de Id 27789685. 2. 

Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA RENAULT, MODELO DUSTER 

DYN16 SCE, CHASSI 93YHSR3H5JJ986964, PLACA QMR4417, RENAVAM 

01126179881, COR PRATA, ANO 17/18, depositando-o em mãos do 

requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada 

desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 6. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça junto ao Id 25379312 - pág. 2, para o devido cumprimento de 

mandado. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de 

Justiça.8. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA 

QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 20 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058995-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HEINECK KRAPF OAB - RS89096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO/CITAÇÃO Oficial de Justiça PLANTONISTA CONFORME 

CONSTA NA DECISÃO JUDICIAL Diligência: ID.27283954 EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PAULO DE TOLEDO 

RIBEIRO JUNIOR PROCESSO n. 1058995-19.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 51.032,23 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: RANDON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Endereço: RUA ATÍLIO ANDREAZZA, 3480, 

SAGRADA FAMÍLIA, CAXIAS DO SUL - RS - CEP: 95052-070 POLO 

PASSIVO: Nome: ANGELA CRISTINA DA CRUZ Endereço: RUA 

INGLATERRA, 17, Quadra 03, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78065-405 FINALIDADE: EFETUAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM, 

abaixo descrito, depositando-o com o depositário abaixo indicado, e, na 

sequência, a CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, de conformidade com o 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, para, 

querendo, nos prazos indicados, comprovar o PAGAMENTO DO DÉBITO 

e/ou CONTESTAR A AÇÃO. DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) A SER(EM) 

APREENDIDO(S): MARCA VOLKSWAGEN, MODELO POLO MPI, CHASSI 

9BWAG5BZXKP553943, PLACA QCH-2869, RENAVAM 01178906059, 

COR BRANCA, ANO 18/19, DEPOSITÁRIO DESIGNADO: NAS MÃOS DO 

CREDOR VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$ 51.032,23 DECISÃO 

2. Vistos etc. O embargante apresentou junto ao ID 30861751 EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO da decisão proferida junto ao ID 30528441, pleiteando o 

acolhimento dos Embargos. Alega ter sido a referida decisão omissa 

quanto aos pleitos da decisão inicial de segredo de justiça, inclusão de 

restrição à circulação do bem junto ao Renajud, bem como fosse inserido 

ao valor da purga da mora as custas processuais e honorários 

advocatícios. Manifestou-se em seguida, junto ao ID 31051387 pela 

expedição de mandado de busca e apreensão em regime de plantão. 

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo 

Civil é expresso e específico quando do cabimento dos Embargos de 

Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery 

Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, pág. 2120). Razão parcial assiste ao embargante. Pelo 

exposto, ACOLHO PARCILAMENTE os embargos declaratórios opostos 

para sanar a contradição contida na decisão de ID 30528441, e, para 

tanto, determino constar na referida Decisão: I – “(...) 8. Pugna o 

requerente pela tramitação do feito em segredo de justiça. O pedido não 

merece amparo. Dispõe o inciso LX do art. 5º da Constituição da República 

que a lei somente poderá afastar a regra da publicidade dos atos 

processuais nas hipóteses em que houver perigo de violação à intimidade 

dos litigantes ou em que haja razões de interesse público a recomendar a 

tramitação do feito em segredo de justiça. No mesmo sentido, dispõe o art. 

189 do CPC que haverá segredo de justiça apenas nos feitos que 

envolvam direito de família, em que haja relevante interesse público, 

constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade ou 

versem sobre arbitragem. O presente caso não se enquadra em quaisquer 

das hipóteses legais que autorizam o afastamento da regra da publicidade 

dos atos processuais. A alegação do requerente de possibilidade de 

ocultação da garantia contratual pelo requerido, não importa na tramitação 

do processo em segredo de justiça. Fosse assim, todas as ações de 

busca de bens fundados em negócios jurídicos bancários, deveriam 

tramitar em segredo de justiça. Ausentes, portanto, quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 189 do CPC, indefiro o pedido de tramitação do 

feito em segredo de justiça. 9. Indefiro o pedido de bloqueio do veículo 

junto ao DETRAN, primeiro porque que já existe averbação decorrente da 

própria alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da 

existência de gravame no bem objeto da inicial. Segundo, por força do 

disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de CONTRAN, que reza que a 

alienação fiduciária em garantia de veículo automotor deverá constar no 

Certificado de Registro do veículo, circunstância esta que impede a 

transferência ao adquirente de boa-fé, já que o interessado na aquisição 

do bem, necessariamente, tomará conhecimento da operação. 10. Quanto 

à inclusão no valor da purga da mora de honorários advocatícios e custas 

judiciais, tenho que estes são objeto da Sentença, quando do fim da 

demanda, quando será encontrado o vencedor e o vencido para a sua 

respectiva condenação. Logo, indefiro tal pleito.(...)”Mantenho incólume o 

restante da decisão.II – Defiro, entretanto, o pleito do requerente de 

expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação 

pelo Oficial de Justiça de plantão, diante da informação de localização do 

bem e da Pandemia do Covid-19.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. DECISÃO 1: Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 27283951 - pág. 1. 2. De acordo com o constante na 

decisão junto Id 30504135 do Agravo de Instrumento de n. 

1006693-05.2020.8.11.0000, defiro liminarmente o pedido, por entender 

suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, 

consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à inicial 

e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA 

VOLKSWAGEN, MODELO POLO MPI, CHASSI 9BWAG5BZXKP553943, 

PLACA QCH-2869, RENAVAM 01178906059, COR BRANCA, ANO 18/19, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação.Ressalte-se que se o veículo, objeto 

da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias.3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil.4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento.5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça junto ao Id 27283954 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar com citação, efetuar 

o pagamento da integralidade do débito pendente (parcelas vencidas e 

vincendas), de acordo com os valores apresentados na inicial e indicados 
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acima, hipótese em que o bem lhe será restituído. 2. Não sendo efetuado o 

pagamento, no prazo indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade 

plena e exclusiva do bem no patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo 

para CONTESTAR a ação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar com citação. 4. A requerida poderá contestar a ação, ainda que 

tenha efetuado o pagamento, caso entender direito. 5. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como 

verdadeiros, os fatos alegados na petição inicial. 6. A contestação deverá 

ser assinada por advogado ou por defensor público. 7. O prazo será 

contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública 

(art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de 

Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. CUIABÁ, 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033084-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO GRACILIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1033084-39.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se 

de processo sentenciado com trânsito em julgado, certidão de ID 

31157861. Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, no sistema 

PJe, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de Sentença, 

exequente: Banco Itaú Unibanco S/A, e como executado: Claro Graciliano 

da Silva. II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, 

§2º, II e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do 

art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação 

do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou 

através de seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o 

devido pagamento. III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042861-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (REQUERENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (REQUERENTE)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLLEN VANGLEI DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1042861-48.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

processo sentenciado, com certidão de trânsito em julgado. Intime-se o 

exequente para se manifestar quanto à petição e documentos do 

executado de ID 30471942, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 17 de abril 

de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005403-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO W S D LTDA - EPP (EXECUTADO)

WAGNER MORAES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

DIANA JOSELLI LEMES DE BARROS (EXECUTADO)

SUELY LEMES DE BARROS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005403-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: SUPERMERCADO W S D LTDA - EPP, SUELY LEMES DE 

BARROS OLIVEIRA, WAGNER MORAES DE OLIVEIRA, DIANA JOSELLI 

LEMES DE BARROS Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se de 

processo sentenciado com trânsito em julgado junto ao ID 26604477. II – 

Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) do 

valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC. III – Defiro o pedido 

constante de ID 31352217, intimem-se os executados, para pagamento do 

débito, na forma indicada no artigo 513, §2º, I e II do Código de Processo 

Civil, nos termos do artigo 523 do citado Código. Ressalto que a multa de 

10% (dez por cento) e mais honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), cominados pelo §1º do art. 523 do CPC, somente incidirão após o 

decurso de prazo da intimação do devedor para cumprimento voluntário da 
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obrigação, pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o 

prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento. IV – Após, certifique-se o 

decurso de prazo e intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com 

AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015388-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1015388-87.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões de Id's 15059221 e 25970905, defiro o pedido 

de Id 29650771. Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que 

no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II 

do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018426-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA (EXECUTADO)

JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES (EXECUTADO)

E.A.S. BEZERRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1018426-44.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões de Id's 24571777, 24571996 e 24572000, 

defiro o pedido de Id 29921917. Citem-se os executados por edital, nos 

termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014023-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R A PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - ME (EXECUTADO)

RODRIGO FERREIRA DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014023-32.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 30254054 e suspendo o presente feito pelo prazo de 

01 (um) ano. Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, 

pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001068-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CATARINO RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001068-66.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido do exequente de ID 31149756, expeça-se o competente mandado 

de constatação e avaliação dos bens penhorados, ID 30204917. Intime-se 

o exequente para o devido recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, que deverá providenciar através da emissão de guias online no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Vindo os Laudos, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019816-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO (EXECUTADO)

JOAQUIM CARVALHO MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1019816-83.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 27197902, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 23011725, 

dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o pedido 

de Id 29773335. Citem-se os executados por edital, nos termos do art. 256 

do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista 

que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 

257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de 

ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo 

legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020677-64.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR TRABUCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1020677-64.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Compulsando os autos observo que compareceu espontaneamente o 

requerido, na petição de Id 26776667, aduzindo o instituto da 

litispendência. Sabe-se que na ação de busca e apreensão, primeiramente 

cumpre-se a liminar, para em seguida o requerido ser devidamente citado 

e assim apresentar defesa. Portanto, primeiramente analisa-se o pedido 

liminar de busca e apreensão do veículo, para posteriormente efetivar-se 

a citação do requerido, para a devida angularização processual. Desta 

forma, deveria antes de analisar os pedidos contidos na peça de defesa, 

efetivar-se a busca e apreensão do veículo. Apesar disso, sabe-se que a 

litispendência é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício. 

Em restando configurada, ocasiona a extinção da ação sem apreciação do 

mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil. Motivo 

pelo qual, passo à análise da matéria arguida pelo requerido, qual seja, a 

suposta litispendência. E pelo conteúdo alegado, entendo que a alegação 

não merece guarida. Sobre o assunto, sabe-se que para a configuração 

da litispendência, ou seja, a reprodução de uma ação anteriormente 

ajuizada e que se encontra pendente, necessário se faz a presença dos 

seguintes requisitos: as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima 

e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato), nos termos do §§, 1º, 2º 

e 3º, do art. 337, do Código de Processo Civil. É cediço que ocorre a 

litispendência, segundo o Código, “quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada” (art. 337, §1º do CPC) e que, ainda, esteja em 

curso, pendendo de julgamento (§ 3º), sendo certo que a litispendência, 

como pressuposto processual objetivo, impede a constituição da relação 

jurídica instaurada. Oportuno registrar, que haverá litispendência quando 

forem comuns as partes, o pedido e a causa de pedir em ações em trâmite 

ou já ocorrido o julgamento do mérito da matéria. Informa o requerido ter 

ajuizado ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito de nº 1005582 

-28.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Capital e que 

por isso, a presente ação de busca e apreensão deve ser extinta, 

reconhecendo-se a litispendência. Todavia, observo que a referida ação 

de nº 1005582 -28.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível da 

Capital, tem objeto e pedido diverso da presente busca e apreensão. 

Referida ação objetiva que seja reconhecida a nulidade de ato jurídico e 

ressarcido suposto dano moral sofrido pelo requerente Almir Trabuco. O 

autor questiona a inclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito na 

data do dia 01/14/2017, por débito indevido no valor de R$ 84.502,20 

(oitenta e quatro mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos). Verifico 

daqueles autos que discute contrato firmado entre as partes, de nº 

357613759, constante do Id 12070550, daqueles autos. Apesar de não 

possui o mesmo objeto e pedido, vejo que discute o mesmo contrato. Vejo 

ainda que naqueles autos foi proferida sentença julgando procedente o 

pedido do autor, declarando a inexistência do débito. Todavia, a sentença 

foi proferida em 09/04/2020, ainda não tendo sido publicada, nem 

transcorrido prazo e transitado em julgado, uma vez que os prazos se 

encontram suspensos, pela Portaria – Conjunta de n. 247, emitida pelo E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020. Em resumo, 

não cabe reconhecer a litispendência. Por isso, rejeito a litispendência 

arguida na petição de Id 26776667. Entretanto, entendo necessário 

aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito de nº 1005582 

-28.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Capital, uma 

vez que poderá interferir na análise do mérito desta ação. Assim, 

aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito de nº 1005582 

-28.2018.8.11.0041, Id 31137249. Em seguida, tragam as partes notícias 

do citado trânsito em julgado. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. M/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045132-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FRANCA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1045132-93.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Indefiro o pedido de Id 30141948, para bloqueio do veículo junto ao Detran, 

via sistema RENAJUD, em razão de já existir averbação decorrente da 

alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da 

existência de gravame no bem objeto da inicial, consoante dispõe os 

artigos 4º e 6º da Resolução nº 159 de CONTRAN. Deste modo, 

presumindo-se efetivado o devido registro da restrição no CRV do veículo, 

cuja posse encontra-se com o requerido, não há necessidade, nem 

mesmo previsão legal, no sentido de determinar o bloqueio judicial do bem. 

Ademais, impõe consignar, que a legislação penal prevê a aplicação da 

pena do art. 171, § 2º, I, do CPB, para o devedor que alienar a coisa que já 

alienara fiduciariamente em garantia. Bem ainda, entendo que quem deve 

diligenciar no sentido de proceder à localização do bem é o banco autor. II 

- Intime-se o requerente, para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

promovendo a citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014867-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TORRES DIAS OAB - MG119047 (ADVOGADO(A))

LEONARDO BRAZ DE CARVALHO OAB - MG76653 (ADVOGADO(A))

DANIEL DINIZ MANUCCI OAB - MG86414 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA (REQUERIDO)

CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014867-16.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 27099146, bem como a consulta de 

endereço realizada junto ao sistema Infojud em despacho de Id 17097092 - 

pág. 6, dando conta do mesmo endereço já constante nos autos, defiro o 

pedido de Id 30044561. Citem-se os requeridos por edital, nos termos do 

art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo 

em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados 

no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em 

jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo 

dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003747-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT15684-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO FRAGERI CARLOS & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003747-34.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

ação de busca e apreensão movida por BANCO MERCEDES BENZ DO 

BRASIL contra FABRICIO FRAGERI CARLOS & CIA LTDA dos bens 

descritos na inicial. Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão o 

bem não foi localizado. Por conseguinte, o banco autor requereu a 

execução das Cédulas de Crédito Bancário n. 9790046481 e 9790046545, 

com fundamento nos artigos 778 e 784, inc. III, do CPC (ID’s 28603971 e 

28603976), utilizando-se das planilhas acostadas junto aos ID’s 28603974 

e 28603984 com os valores das prestações inadimplidas pelo devedor. É o 

relatório. Fundamento e Decido. 1. O Decreto-lei 911/69, que estabelece 

normas de processo sobre a alienação fiduciária, autoriza textualmente, 

no caso do bem alienado fiduciariamente não for encontrado, a escolha do 

credor fiduciário entre a conversão do pedido de busca e apreensão em 

ação de depósito (art. 4º) ou a opção pelo manejo da ação executiva (art. 

5º). A propósito, confira-se: “Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente 

não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor 

poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos 

mesmos autos, em ação de depósito, na forma prevista no Capítulo II, do 

Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil. Art. 5º. Se o credor 

preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, ao executivo fiscal, 

serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos 

bastem para assegurar a execução.” Desse modo, uma vez que há 

previsão legal para a conversão e prosseguimento do feito em ação 

executiva, e observando os princípios da economia e celeridade 

processual, é dispensável a prévia conversão em ação de depósito. 

Nesse sentido, transcrevo ementas dos seguintes julgados, in verbis: 

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. 

POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao credor, diante da 

não localização do bem alienado, a possibilidade de requerer a conversão 

da busca e apreensão em ação de execução. 2. Não localizado o bem e 

presente nos autos o instrumento contratual assinado pelo devedor e por 

duas testemunhas, mostra-se viável a conversão em ação executiva, meio 

através do qual haveria a satisfação do crédito. 3. Recurso provido. 

(TJDFT - Acórdão n. 567327, 20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM 

BELMIRO, 3ª Turma Cível, julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86)” 

“PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. 

BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO 

DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A 

conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa 

privilegia os princípios da celeridade e da economia processual. (TJDFT - 

Acórdão n. 502178, 20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª 

Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112)” A conversão 

da presente busca e apreensão em ação de execução baseia-se nos 

requisitos do art. 784, inciso III, do CPC. Assim, defiro a conversão em 

ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a 

autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição. 2. Defiro também a 

inclusão no polo passivo da demanda dos intervenientes garantidores: 

Fabricio Frageri Carlos e Gislayne Rodrigues das Neves Grageri, indicados 

junto ao ID 29826050. PROCEDA-SE À REGULAR INCLUSÃO DESTES 

JUNTO AO SISTEMA PJE. 3. Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 

672.059,81 (doze mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e sete 

centavos) em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do CPC. 4. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 5. Fixo 

desde já honorários em 10% (dez por cento) do valor da dívida (item 02), e 

que se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do §1º do artigo 

827 do Código de Processo Civil. 6. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. 7. Intime-se também o exequente para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034560-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE MATOS DA SILVA (EXECUTADO)

L. DE MATOS DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1034560-15.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de citação por edital de Id 31170480, tendo em vista que 

o exequente não esgotou os meios possíveis de busca para localizar os 

executados. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, 

intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 

procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002603-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARTINS DE MORAIS (EXECUTADO)

JOAO VICTOR COSTA SOARES (EXECUTADO)

JOAO VICTOR COSTA SOARES - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002603-30.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões de Id’s 19336184, 19336655 e 29995079, 

defiro o pedido de Id 31132580. Citem-se os executados por edital, nos 

termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047084-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1047084-10.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Defiro o 

pedido do Sr. Oficial de Justiça de ID 31381301, ficando autorizado o 

arrombamento e requisitar reforço policial, caso tais medidas se façam 

necessárias ao cabal cumprimento da diligência, consoante dispõe o §2º 

do artigo 846 do Código de Processo Civil. Também, fica desde já 

autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 20 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042306-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE SANTANA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1042306-94.2019.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de tempestividade de Id 31416904 do Recurso 

de Apelação de Id 31277434, subam estes autos à Egrégia Instância 

Superior, na oportunidade, apresento meus protestos de estima. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013140-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MIRANDA LUCIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1013140-80.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id’s 31398780 - pág. 2 e Id 31398782 - pág. 2. II 

- Indefiro o pedido de Id 31398781, tendo em vista que a decisão de Id 

30511755 restou irrecorrida. Assim, intime-se o requerente para cumprir 

com o determinado no item I da decisão de Id 30511755, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1058995-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE HEINECK KRAPF OAB - RS89096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1058995-19.2019.8.11.0041 Ação: de Busca e Apreensão com Pedido 

Liminar Embargante: Randon Administradora de Consórcios Ltda 

Embargado: Angela Cristina da Cruz Decisão Interlocutória Vistos etc. O 

embargante apresentou junto ao ID 30861751 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da decisão proferida junto ao ID 30528441, pleiteando o 

acolhimento dos Embargos. Alega ter sido a referida decisão omissa 

quanto aos pleitos da decisão inicial de segredo de justiça, inclusão de 

restrição à circulação do bem junto ao Renajud, bem como fosse inserido 

ao valor da purga da mora as custas processuais e honorários 

advocatícios. Manifestou-se em seguida, junto ao ID 31051387 pela 

expedição de mandado de busca e apreensão em regime de plantão. 

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. O Código de Processo 

Civil é expresso e específico quando do cabimento dos Embargos de 

Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, segundo Nelson Nery 

Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.” 

(Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Tiragem, Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, pág. 2120). Razão parcial assiste ao embargante. Pelo 

exposto, ACOLHO PARCILAMENTE os embargos declaratórios opostos 

para sanar a contradição contida na decisão de ID 30528441, e, para 

tanto, determino constar na referida Decisão: I – “(...) 8. Pugna o 

requerente pela tramitação do feito em segredo de justiça. O pedido não 

merece amparo. Dispõe o inciso LX do art. 5º da Constituição da República 

que a lei somente poderá afastar a regra da publicidade dos atos 

processuais nas hipóteses em que houver perigo de violação à intimidade 

dos litigantes ou em que haja razões de interesse público a recomendar a 

tramitação do feito em segredo de justiça. No mesmo sentido, dispõe o art. 

189 do CPC que haverá segredo de justiça apenas nos feitos que 

envolvam direito de família, em que haja relevante interesse público, 

constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade ou 

versem sobre arbitragem. O presente caso não se enquadra em quaisquer 

das hipóteses legais que autorizam o afastamento da regra da publicidade 

dos atos processuais. A alegação do requerente de possibilidade de 

ocultação da garantia contratual pelo requerido, não importa na tramitação 

do processo em segredo de justiça. Fosse assim, todas as ações de 

busca de bens fundados em negócios jurídicos bancários, deveriam 

tramitar em segredo de justiça. Ausentes, portanto, quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 189 do CPC, indefiro o pedido de tramitação do 

feito em segredo de justiça. 9. Indefiro o pedido de bloqueio do veículo 

junto ao DETRAN, primeiro porque que já existe averbação decorrente da 

própria alienação fiduciária, que por si só, dá conhecimento a terceiros da 

existência de gravame no bem objeto da inicial. Segundo, por força do 

disposto no artigo 6º, da Resolução nº 159 de CONTRAN, que reza que a 

alienação fiduciária em garantia de veículo automotor deverá constar no 

Certificado de Registro do veículo, circunstância esta que impede a 

transferência ao adquirente de boa-fé, já que o interessado na aquisição 

do bem, necessariamente, tomará conhecimento da operação. 10. Quanto 

à inclusão no valor da purga da mora de honorários advocatícios e custas 

judiciais, tenho que estes são objeto da Sentença, quando do fim da 

demanda, quando será encontrado o vencedor e o vencido para a sua 

respectiva condenação. Logo, indefiro tal pleito. (...)” Mantenho incólume o 

restante da decisão. II – Defiro, entretanto, o pleito do requerente de 

expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação 

pelo Oficial de Justiça de plantão, diante da informação de localização do 

bem e da Pandemia do Covid-19. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037012-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joao carlos vaz curvo OAB - MT4715-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037012-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARILZA SANTOS LOPES 

REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Decisão Interlocutória Vistos etc. Intimem-se as partes 

para que se manifestem expressamente quanto à possibilidade de 

designação de audiência de conciliação na tentativa de composição 

amigável entre as partes, se existe possibilidade de acordo, no prazo de 

05 (cinco) dias, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. 

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016925-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEILI ARANTES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016925-50.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Zeili 

Arantes da Silva ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada em face de Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A. Afirma a requerente que é servidora pública 

e idosa, em 2011 realizou junto ao requerido empréstimo consignado, 

entretanto, percebeu que os descontos não encerravam nunca, que os 

valores estavam aumentando e sendo descontado de seu holerite com a 

denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido 

para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de ser 

denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer informação à 

requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT na tentativa de 

solucionar a questão amigavelmente, quando teve conhecimento de que 

se tratava de um contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas 

as quantias via saques/TED em sua conta corrente, e que a requerente 

havia realizado saques, constando ainda débito em aberto. Aduz que não 

contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em relação ao pedido 

de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, 

nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos 

termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que, não se 

deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus 

financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei 

atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), 

certamente não está determinando que, além desse ônus processual 

próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas 

de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte 

requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE 

HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS 

PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do 

Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as 

despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências 

decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus 

da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe 

que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT 2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado 

no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando 

existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Cite-se o requerido para, querendo, contestar o feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos 

arts. 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002602-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W R UEMURA FERNANDES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1002602-40.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial de Id 31315084, retifique-se a secretaria o valor 

da causa junto ao Sistema PJE, devendo constar R$ 58.088,16 (cinquenta 

e oito mil, oitenta e oito reais e dezesseis centavos). 2. Defiro a emenda a 

inicial com o pagamento das custas iniciais de distribuição Id 28702837 - 

pág. 1. 3. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do veículo MARCA CHEVROLET, MODELO CAMARO 

SS 6.2 V8 16V, CHASSI 2G1F91EJ1B9192294, PLACA NWC4069, 

RENAVAM 000347306179, COR AMARELA, ANO 11/11, MOVIDO À 

GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de 
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compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o 

prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e 

apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 4. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 5. 

Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 6. Comprovante do pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 28702836 - pág. 1, para o 

devido cumprimento de mandado. 7. Fica autorizado o senhor oficial de 

justiça requisitar força policial. 8. Cumpra-se a presente decisão, servindo 

a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 

do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016933-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO GERALDO DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016933-27.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Lino 

Geraldo de Lara ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos 

Morais em face de Banco Pan S/A. Afirma o requerente que é servidor 

público aposentado, em 2009 realizou junto ao requerido empréstimo 

consignado, entretanto, percebeu que os descontos não encerravam 

nunca, que os valores estavam aumentando e sendo descontado de seu 

holerite com a denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com 

o requerido para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de 

ser denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer 

informação ao requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT 

na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, quando teve 

conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de crédito, lhe 

sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua conta corrente, 

e que o requerente havia realizado saques, constando ainda débito em 

aberto. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento do requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna o requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que o requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de abril de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007026-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1007026-33.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Indefiro o pedido de suspensão de Id 30253149, posto que o requerente 

não providenciou a execução da liminar e a consequente citação válida da 

requerida. Ademais, a suspensão do andamento não tem o condão de 

eternizar o feito sem, contudo, dar fim a lide, avolumando a quantidade de 

processos na Secretaria. Assim, intime-se o requerente, para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação da requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017255-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUNICE DOMINGAS DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017255-47.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Geunice 

Domingas da Silva Barros ingressou com Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais em face de Banco Pan S/A. Afirma a requerente que é 

servidora pública, em 2009 realizou junto ao requerido empréstimo 

consignado, entretanto, percebeu que os descontos não encerravam 

nunca, que os valores estavam aumentando e sendo descontado de seu 

holerite com a denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com 

o requerido para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de 

ser denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer 

informação à requerente. Que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT 

na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, quando teve 

conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de crédito, lhe 

sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua conta corrente, 

e que a requerente havia realizado saques, constando ainda débito em 

aberto. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que, não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, 

conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das 

alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do 

saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e 

que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o 

que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de abril de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014308-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CANDIDA DA COSTA (EXECUTADO)

LURDES PEREIRA (EXECUTADO)

WRT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1014308-59.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista as certidões de Id's 11752224, 12835953 e 14990337, 

defiro o pedido de Id 30596133. Citem-se os executados por edital, nos 

termos do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Tendo em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de 

citação em jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008655-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSE RIBEIRO DIAS - ME (EXECUTADO)

MELISSE RIBEIRO DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1008655-42.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 31396892 e suspendo o presente feito pelo prazo de 

01 (um) ano. Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, 

pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 
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parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018836-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSSA GOMES CONCEICAO (EXECUTADO)

CEVADA BURGS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1018836-05.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 20067021, defiro o pedido de Id 30020696. 

Citem-se as executadas por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no 

momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 

CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010151-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALERIO RODRIGUES 00116702150 (EXECUTADO)

JOSE VALERIO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1010151-72.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 30002919 e suspendo o presente feito pelo prazo de 

01 (um) ano. Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, 

pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016920-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CORDEIRO DA SILVA OAB - GO11376 (ADVOGADO(A))

ELIEZER RANGEL CORDEIRO OAB - GO18315 (ADVOGADO(A))

MARLENE HELENA DA ANUNCIACAO OAB - DF11868 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016920-28.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Execução/Cumprimento Provisório de Sentença proferida pela 3ª Vara 

Federal do Distrito Federal em ação civil pública, sendo exaurida, naquele 

julgamento, toda a matéria pertinente ao direito bancário, não restando 

mais qualquer questão regulamentada pelo Banco Central do Brasil 

(BACEN) a ser dirimida, pois apenas serão apreciados os fatos que 

constituem o direito já garantido pela sentença proferida nos autos 

originários. Desta sorte, entendo que as Varas Especializadas em Direito 

Bancário não são competentes para procederem a tais execuções e/ou 

liquidações, uma vez que, como demonstrado, não há mais qualquer 

matéria de cunho bancário a ser discutida nestes autos. Tal entendimento 

encontra-se solidificado com a decisão, proferida no Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência n. 112082/2012, que ao solucionar o 

conflito entre o Juízo da 6ª Vara Cível e o Juízo da 2ª Vara Especializada 

em Direito Bancário, ambos desta Comarca, entendeu por bem atribuir a 

competência à vara de feitos gerais, resultando o julgado na emissão da 

primeira Súmula deste E. Sodalício, segundo o qual “O ajuizamento da 

execução individual somente no juízo em que foi proferida a sentença 

transitada em julgado, em razão do número indeterminado de beneficiados 

que pode chegar a milhares de consumidores prejudicados, com certeza 

congestionará o juízo e inviabilizará a prestação jurisdicional com claro 

prejuízo à boa administração da Justiça”. Da mesma sorte, o 

posicionamento fixado tanto pela 1ª como também pela 2ª Turma de 

Câmaras Reunidas de Direito Privado do Colendo Tribunal de Justiça deste 

Estado, solidificando o posicionamento de se tratar de matéria de 

competência das Varas Cíveis de Feitos Gerais: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

EXECUÇAO DAS DIFERENÇAS DA CORREÇÃO MONETÁRIA PLANO 

VERÃO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO 

BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM - CONFLITO 

IMPROCEDENTE. Não estando configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no art. 1º, § 1º, do Provimento nº 04/2008/CM, é de ser 

reconhecida a competência das Varas Cíveis para o processamento das 

ações de cumprimento de sentença que tratam de expurgos inflacionários 

do Plano Verão”. (TJMT - CC, 81090/2012, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 18/02/2013, Data da 

publicação no DJE 22/02/2013). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - 

PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO FORO DIVERSO 

DO QUE PROFERIU A SENTENÇA DE CONHECIMENTO - POSSIBILIDADE EM 

HOMENAGEM AO INTERESSE PÚBLICO NA BOA ADMINISTRAÇÃO DA 

JUSTIÇA - CONFLITO NEGATIVO IMPROCEDENTE. A competência para 

processamento do Cumprimento de Sentença extraído da Ação Civil 

Pública nº 2281/2008, que tratou de expurgos inflacionários aplicados nas 

cadernetas de poupança, há que ser definida pelo critério da livre 

distribuição, em homenagem ao interesse público na boa administração da 

justiça, sob pena de inviabilizar a prestação jurisdicional com o 

congestionamento do órgão prolator da sentença de conhecimento.” (TJMT 

- CC, 40813/2012, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 02/08/2012, Data da publicação no DJE 28/08/2012). Nesse 

diapasão, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando a demanda, e determino a remessa destes autos 

ao Cartório Distribuidor para que seja realizada a redistribuição a uma das 

Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Capital. Publique-se. Intimem-se e 

cumpra-se. A/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024118-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENEVALDO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1024118-58.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante da 

manifestação do exequente de ID 29614234, intime-se o Banco executado, 

nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523 do CPC. Ressalto que a multa de 

10% (dez por cento) e mais honorários advocatícios de 20% (vinte por 

cento), cominados pelo §1º do art. 523 do CPC, somente incidirão após o 

decurso de prazo da intimação do devedor para cumprimento voluntário da 

obrigação, pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o 

prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento. II – Após, certifique-se o 

decurso de prazo e intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com 

AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação e arquivamento dos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação do 

Banco executado. A/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013702-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MATIAS VILLARREAL (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013702-31.2016.8.11.0041. AUTOR(A): KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REU: GABRIEL MATIAS VILLARREAL Sentença Vistos etc. 

Trata-se de ação Monitória proposta por HSBC Bank Brasil S/A face de 

Gabriel Matias Villarreal objetivando o recebimento de um crédito no valor 

de R$ 64.638,84 (sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e oito reais e 

oitenta e quatro centavos) representado pelo Contrato de Abertura de 

Conta Corrente e Termo de Opção sob n. 1124-00656685. Acostou junto a 

inicial os documentos necessários. Requereu a expedição do competente 

mandado monitório e, não havendo pagamento, a sua conversão em 

procedimento executivo. Devidamente citado o requerido por edital (ID’s 

17214513 a 17214517), este permaneceu inerte, consoante certidão junto 

ao ID 19934509, lhe sendo dado curador especial que apresentou 

embargos por negativa geral, consoante ID 26486506. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 701, parágrafo 2° do Código de Processo Civil, 

converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno 

direito o título executivo, no valor de R$ 64.638,84 (sessenta e quatro mil 

seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), atualizado até 

julho/2016. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do §2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil. Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na 

Parte Especial, Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC. Transitada em julgado, 

intime-se o exequente para prosseguimento na forma executiva, 

requerendo o cumprimento da sentença, na forma do artigo 524 do CPC, 

instruindo o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, cumprindo o exequente os requisitos do artigo 509, §2º e 523, 

ambos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 17 de abril de 

2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011848-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR MENDES NOGUEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011848-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

VALDIR MENDES NOGUEIRA Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente Ação de 

Ordinária de Cobrança em desfavor de Valdir Mendes Nogueira, 

igualmente qualificada alegando em suma o seguinte. Aduziu o requerente 

que o requerido firmou um contrato de empréstimo no valor de R$ 

58.200,00, celebrado em 08/05/2015, cujo deposito ocorreu na conta 

corrente sob n. 20040-9, agencia 5298. Que o requerido não cumpriu com 

as obrigações assumidas, totalizando o débito na quantia de R$ 83.265,60 

atualizado até 20/04/2017. Pleiteou a citação do requerido, e, no fim, o 

julgamento da ação procedente com a condenação do requerido ao 

pagamento de R$ 83.265,60, acrescidos dos encargos financeiros legais 

e contratuais, juros moratórios. Protestando pelos meios regulares de 

prova em direito admitidos, deu à causa o valor de R$ 83.265,60 (oitenta e 

três mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Com a 

inicial vieram os documentos de ID’s 6110301 à 6110361. Em decisão 

interlocutória de ID 6652226, foi recebida a ação e determinada a citação 

do requerido. O requerido não foi localizado para receber citação pessoal, 

sendo o Sr. Oficial de Justiça promovido a citação por hora certa do 

requerido na pessoa de sua esposa Rosangela Nogueira. Carta de 

cientificação enviada junto ao ID 19202599, com aviso de recebimento no 

ID 19654206. Em decisão junto ao ID 23482165 lhes foi nomeado curador 

especial, e este apresentou contestação no ID 26487345, refutando por 

negativa geral, prestigiando os princípios do contraditório e ampla defesa, 

julgando improcedente a ação, concedendo a isenção das custas e 

honorários advocatícios. Devidamente intimado, o requerente apresentou 

Impugnação à Contestação, ID 30003161, contrapondo aos argumentos do 

requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas as partes a 

especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, apenas o 

requerente pleiteou o julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se 

de Ação Ordinária de Cobrança objetivando o requerente a condenação 

do requerido ao pagamento da quantia de R$ 83.265,60 (oitenta e três mil 

duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), atualizado até 

20/04/2017, referente ao contrato de empréstimo que vem instruindo o 

pedido. O processo está apto para o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I e II, do Código de Processo Civil, não havendo 

necessidade de produção de outras provas. Antes de adentrar ao mérito 

da demanda, analiso a preliminar arguida. Passo agora à análise do mérito 

da presente ação. Benefício da justiça gratuita Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça ao requerido. Do mérito Diante 

inércia do requerido, que apesar de citado por hora certa na pessoa da 

sua esposa Sra. Rosangela Nogueira, certidão junto ao ID 17007115, não 

apresentou defesa, certidão de ID 22502780. Tendo-lhe sido nomeado 

Curador Especial, na pessoa do membro da Defensoria Pública militante no 

Foro local, decisão de ID 23482165, este compareceu junto ao ID 

26487345, apresentando negativa geral, informando que não se verifica 

vício evidente no contrato firmado entre as partes, pleiteando a 

improcedência do pedido, isenção das custas e honorários advocatícios, 

apresentando ao final o débito atualizado da dívida. Dos documentos 

trazidos pelo requerente junto à sua petição inicial, tenho que estes são os 

documentos necessários e regulares para acompanhar seu pedido, ou 

seja, o contrato firmado e assinado, os demonstrativos de títulos 

descontados, extrato da conta do requerido e extrato do débito. Assim, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda o débito contraído pelo requerido. 

DISPOSITIVO Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, e, 

de consequência, condeno o requerido ao pagamento da quantia R$ 

83.265,60 (oitenta e três mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta 

centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento 

desta ação. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em favor da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o 
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valor do débito, obrigação que fica suspensa em decorrência dos 

benefícios da assistência judiciária ao requerido. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045007-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1045007-28.2019.8.11.0041. Vistos etc. Ante a notícia do 

cumprimento do acordo vinda junto ao Id 30585409 - pág. 1, homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 30040532. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder o levantamento de eventuais valores, 

visto que não há depósitos consignados nos autos. Ainda, de acordo com 

o art. 90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais finais. Honorários 

advocatícios conforme pactuado. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 17 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003932-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA PEREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003932-72.2020.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

60.746.948/0001-12, com sede em Osasco/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca 

e Apreensão contra Patricia Pereira de Amorim, brasileira, inscrita no CPF 

sob n. 732.206.041-53, residente e domiciliada nesta Capital, expondo e 

requerendo o que segue. Alega que firmou com a requerida uma cédula de 

crédito bancário de n. 004.498.485, em 14/08/2018, no valor de R$ 

14.400,00, para pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 518,82, tendo 

como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: marca RENAULT, 

modelo CLIO EXPRESSION N. SERIE 1.0 16, ano de fabricação/modelo 

2013/2014, cor BRANCA, placa OAQ 6197, chassi 8AIBB8215EL707571, 

renavam 552583804. No entanto, a requerida não cumpriu com o 

pagamento das prestações vencidas a partir de 15/10/2019, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação da requerida 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

23.923,15 (vinte e três mil, novecentos e vinte e três reais e quinze 

centavos). A inicial veio instruída com os documentos necessários, dentre 

eles o contrato em que se funda o pedido, e também a notificação 

extrajudicial pela qual foi a requerida constituída em mora. Em decisão 

proferida junto ao ID 28833066 foi deferida liminarmente a apreensão do 

veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação da requerida 

para os termos da ação. O bem foi apreendido junto ao ID 29119943 e a 

requerida regularmente citada ID 29119945. Entretanto, permaneceu 

silente a requerida, certidão de ID 31157863. Vieram-me os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei n. 911/69, 

ajuizada por Banco Bradesco S/A contra Patricia Pereira de Amorim, acima 

qualificados, visando à apreensão do veículo objeto de garantia de 

alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. Inicialmente, ressalto 

que apesar de devidamente citado para os termos da presente ação, a 

requerida deixou transcorrer o prazo de resposta e de purgação da mora, 

sendo assim declaro a requerida revel. Por isso, deve se submeter aos 

efeitos de sua inércia processual, entre os quais a presunção de 

veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos termos do art. 344 

do CPC. Extrai-se dos autos o desinteresse da requerida em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não efetuou o pagamento do débito, 

e não há nos autos nenhuma peça de defesa. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito 

Bancário (ID 28669969) e a notificação extrajudicial de ID 28669971, 

demonstrou o requerente satisfatoriamente a materialidade da relação 

contratual entre as partes, bem ainda a constituição em mora da requerida. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de 

Busca e Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida 

“initio litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade 

plena do veículo objeto do pedido. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 17 de abril de 2.020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013140-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DOS REIS PAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN CESAR DE MORAES OAB - MT16867/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013140-51.2018.8.11.0041. Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão proposta por Banco Toyota do Brasil S/A em face de 

Rubens dos Reis Paes. Afirmou o banco que concedeu ao requerido um 

financiamento no valor de R$ 127.712,40 (cento e vinte e sete mil e 

setecentos e doze reais e quarenta centavos), para ser restituído por 

meio de 60 prestações mensais, no valor de R$ 2.128,54 (dois mil e cento 

e vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com vencimento final 

em 27/03/2022, mediante inclusa Cédula de Crédito Bancária 

nº1557435/17. Que em garantia das obrigações assumidas o requerido 

transferiu em alienação fiduciária, o bem: "automóvel, marca TOYOTA, 

modelo COROLLA XEI20FLEX, ano de fabricação/modelo 2017/2018, cor 

BRANCA, chassi 9BRBD3HE5J0347736, Renavam: 1115575837, placas 

QBU5292". Que o requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o 

pagamento das prestações a partir de 27/02/2018, incorrendo em mora 

desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto - Lei 911/69, com 

as alterações da Lei 13.043/2014. Aduziu que tendo deixado de efetuar o 

pagamento da cédula tornou-se inadimplente na quantia de R$ 106.932,78 
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(cento e seis mil e novecentos e trinta e dois reais e setenta e oito 

centavos). Argumentou que esgotou os meios para recebimento amigável 

de seu crédito, ensejando a presente ação. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do Requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei nº 911/69. Deu à causa o valor 

de R$ 106.932,78 (cento e seis mil e novecentos e trinta e dois reais e 

setenta e oito centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre 

eles o contrato firmado entre as partes, Id 13215122 e a notificação 

extrajudicial pela qual o requerido foi constituído em mora, Id 13215105. 

Pela decisão de Id 13276047, foi deferida liminarmente a apreensão do 

bem, objeto da garantia, ordenando-se a citação do requerido. O veículo 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão de Id 19712475. O 

requerido compareceu aos autos na petição de Id 19843702, 

apresentando contestação. Em sua defesa alegou preliminarmente a 

carência da ação por ausência da apresentação da cédula de crédito 

bancário, contrato que originou a ação, original. Adentrando ao mérito 

defendeu a abusividade das cláusulas do contrato, questionando a 

cobrança ilegal de tarifas administrativas, dentre elas tarifa de avaliação 

de bem, de registro de contrato e de pagamentos autorizados, 

questionando ainda a contratação de seguro proteção financeira, pediu 

ainda a repetição de indébito, a inversão do ônus da prova, a concessão 

de justiça gratuita. Postulou ao final pela improcedência. Pela decisão de Id 

29422269 as partes foram intimadas para manifestarem expressamente 

quanto à possibilidade de designação de audiência de conciliação na 

tentativa de composição amigável entre as partes, tendo a parte autora 

manifestado pela designação de audiência de conciliação e o banco 

rejeitado, aduzindo não ter interesse na composição. Vieram-me os autos 

conclusos para decisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

“Ação de Busca e Apreensão, proposta por Banco Toyota do Brasil S/A 

em face de Rubens dos Reis Paes, objetivando o primeiro reaver do 

segundo veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária em 

Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por 

Alienação Fiduciária, celebrado em 27/03/2017, cédula de crédito bancário 

constante do Id 13215122, acostado ao pedido inaugural. Afirmou o banco 

que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 127.712,40 

(cento e vinte e sete mil e setecentos e doze reais e quarenta centavos), 

para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$ 

2.128,54 (dois mil e cento e vinte e oito reais e cinquenta e quatro 

centavos), com vencimento final em 27/03/2022, mediante inclusa Cédula 

de Crédito Bancária nº1557435/17. Que em garantia das obrigações 

assumidas o requerido transferiu em alienação fiduciária, o bem: 

"automóvel, marca TOYOTA, modelo COROLLA XEI20FLEX, ano de 

f a b r i c a ç ã o / m o d e l o  2 0 1 7 / 2 0 1 8 ,  c o r  B R A N C A ,  c h a s s i 

9BRBD3HE5J0347736, Renavam: 1115575837, placas QBU5292". Que o 

requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das 

prestações a partir de 27/02/2018, incorrendo em mora desde então, nos 

termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto - Lei 911/69, com as alterações da 

Lei 13.043/2014. Aduziu que tendo deixado de efetuar o pagamento da 

cédula tornou-se inadimplente na quantia de R$ 106.932,78 (cento e seis 

mil e novecentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos). Pela 

decisão de Id 13276047, foi deferida liminarmente a apreensão do bem, 

objeto da garantia, ordenando-se a citação do requerido. O veículo foi 

apreendido, conforme auto de busca e apreensão de Id 19712475. O 

requerido compareceu aos autos na petição de Id 19843702, 

apresentando contestação. Em sua defesa alegou preliminarmente a 

carência da ação por ausência da apresentação da cédula de crédito 

bancário, contrato que originou a ação, original. - Da preliminar de inépcia 

da inicial Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo 

requerido, tenho que não merece prosperar. Com efeito, não verifico 

ausência de documento indispensável, qual seja, o contrato, para a 

propositura da demanda. Desta forma, vejo que o banco requerente 

acostou cópia do contrato, Cédula de Crédito Bancário de nº 319659704, 

celebrado em 27/03/2017, constante do Id 13215122. Logo, não se 

evidencia a alegada inépcia da petição inicial, posto que os documentos 

necessários à análise dos autos se encontram presentes. Assim, rejeito a 

preliminar arguida. - Do pedido de justiça gratuita Em relação ao pedido de 

gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior 

Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor do requerido. - Da 

inversão do ônus da prova No tocante à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência 

pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, na forma postulada pela requerida, inverto o 

ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. MÉRITO As questões 

aqui em discussão não estão a exigir dilação probatória por envolverem 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando assim o julgamento do 

processo no estado em que se encontra, de conformidade com a previsão 

contida no artigo 355, inciso I do CPC. DA REVISÃO DO CONTRATO Em 

sua defesa a requerida aduziu a abusividade de encargos contratuais, 

pedindo pela revisão de algumas cláusulas. Passo à análise do pedido de 

revisão. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS 

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 do Código de 

Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia debet esse 

libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela 

reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.º 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. Inicialmente, 

destaco que a revisão contratual é um direito que assiste à parte 

requerente, diante da pretensão de rever as cláusulas contratuais que 

entende serem abusivas, e que por essa razão a fizeram pagar mais do 

que supostamente devia. Da taxa de contrato (TC) Acerca da taxa de 

contrato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no exame do Recurso 

Especial n.º 1.251.331/RS (2011/0096435-4), representativo da 

controvérsia repetitiva relativa à legitimidade da cobrança das tarifas 

administrativas para a concessão e a cobrança de créditos objetos de 

contratos bancários, comumente identificadas pelas siglas TAC e TEC e de 

pagamento parcelado do imposto sobre operações financeiras (IOF), 

firmou as seguintes teses, para efeitos do art. 543-C, do CPC: 1ª Tese: 

Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto; 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais 

tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e 

da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o 

mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira; 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Importante destacar a 

distinção feita no voto condutor do v. acórdão entre a Tarifa de Cadastro e 

a Tarifa de Abertura de Crédito, ressaltando que a TAC era cobrada sobre 

qualquer operação de crédito, mesmo que o tomador já fosse cliente do 

estabelecimento bancário, o que agora é vedado. Já a Tarifa de Cadastro 

somente pode incidir no início do relacionamento entre o cliente e a 

instituição financeira e tem como justificativa a necessidade de ressarcir 

os custos com pesquisas em cadastros e bancos de dados. In casu, 

observo que no contrato celebrado entre as partes, firmado em 

27/03/2017, foi cobrada a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), conforme Id 13215122. Não havendo nos 

autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco 

requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de 

Cadastro. Assim, a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade" (Súmula n° 382/STJ). In casu, reconhecida a 

abusividade da cláusula contratada, limitam-se os juros praticados à taxa 

média de mercado, conforme a tabela do Bacen em operações da espécie. 

2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Contrato celebrado após 

31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, 

revigorada pela medida provisória n. 2.170-36. Incidência. Existência de 

cláusula expressa. Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal, nos termos do Resp nº 973827/RS. 3. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. Previsão expressa no contrato. Licitude da cobrança, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 788 de 799



sendo vedada, entretanto, a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de 

inadimplemento contratual. 4. TARIFA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

e CUSTÓDIA DE CHEQUES. Nos termos da Resolução nº 3919/2010, do 

BACEN, existindo pactuação expressa em relação às tarifas, não há 

ilegalidade em sua cobrança. Ademais, consoante posicionamento firmado 

pelo STJ, somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por 

parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e 

abusivas. In casu, existência de cláusula expressa e ausência de 

comprovação de abusividade. 5. TARIFA DE CADASTRO (TC). É válida a 

Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo 

padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada 

no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 

Ademais, deve estar expressamente contratada e seu montante não se 

revelar excessivo. Entendimento firmado pelo STJ, REsp nº 1251331. In 

casu, há cláusula expressa e o valor não se mostra excessivo. 6. IOF. 

LEGALIDADE DA COBRANÇA, INCLUSIVE DILUÍDO NAS PARCELAS DO 

MÚTUO. Não é ilegal a inclusão do imposto nas parcelas do mútuo, o qual 

já foi recolhido pela instituição financeira. Entendimento firmado pelo STJ, 

REsp nº 1251331. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS 

DE INADIMPLENTES. Impõe-se descaracterizar a mora diante do 

reconhecimento da abusividade de encargos da normalidade, assim como 

vedar a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de 

inadimplentes. 8. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Possibilidade. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA, JUROS DE MORA e 

MULTA. Ausência de interesse recursal ao demandado no ponto. 

APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU 

CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70054027768, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 

29/01/2014) (grifo nosso) No mesmo sentido, a ementa do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios: EMENTA: PERMANECE VÁLIDA 

A TARIFA DE CADASTRO EXPRESSAMENTE TIPIFICADA EM ATO 

NORMATIVO PADRONIZADOR DA AUTORIDADE MONETÁRIA, A QUAL 

SOMENTE PODE SER COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE 

O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA", NOS TERMOS DO 

JULGAMENTO PROFERIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 

1.251.331/RS PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E 

CONSUMIDOR. ART. 5.º DA MP 2.170/01. CONSTITUCIONALIDADE 

PRESUMIDA. DECLARAÇÃO DO E. CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO 

INCIDENTAL, SEM CARÁTER VINCULATIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

INFERIOR A UM ANO. ADMISSÃO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TABELA 

PRICE. TARIFA DE CADASTRO e IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA - 

RESP 1.251.331/RS (RECURSO REPETITIVO). PEDIDO DE 

PREQUESTIONAMENTO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES NÃO 

CONHECIDO. 1. A eficácia do artigo 5º da Medida Provisória n.º 

2.170/2001 não se encontra suspensa em face da ADI 2.316-1 do STF, 

razão pela qual é constitucional a norma até pronunciamento final pela 

Suprema Corte. A decisão do Conselho Especial em arguição de 

inconstitucionalidade tem caráter incidental, valendo para o feito em que foi 

arguida, sendo faculdade, opção do julgador, segui-la em outros casos, e 

não obrigação. (Acórdão n.762348, 20120111974289APC, Relator: 

LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5ª 

Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 

10/07/2013. Pág.: 216). 2. A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior a um ano é admitida nos contratos bancários firmados após 

31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde 

que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando 

prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior 

do que a mensal. 3. Sendo previstas as taxas de juros mensal e a anual, e 

sendo esta última superior a doze vezes a primeira, é válida a 

capitalização mensal de juros, consoante o julgamento do REsp 973.827, 

submetido ao rito do artigo 543-C. 4. A utilização da tabela price, por si só, 

não constitui ilegalidade, conforme entendimento desta Eg. 5ª turma cível. 

5. "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em 

ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode 

ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 

financeira", nos termos do julgamento proferido por ocasião do julgamento 

do REsp 1.251.331/RS pelo rito dos recursos repetitivos. 6. As 

contrarrazões têm a única finalidade de impugnar o pedido e requerer a 

manutenção da sentença recorrida. Assim é impossível discutir, em sede 

de contrarrazões, questões que não foram analisadas na sentença, uma 

vez que o pedido de reexame da matéria é próprio do recurso de 

apelação. Precedente. (acórdão 627.611). 7. Recurso parcialmente 

conhecido e desprovido. (Acórdão n.762348, 20130710184573APC, 

Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Relator Designado: 

SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, Data 

de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 24/02/2014. Pág.: 212). 

Destarte, tendo o Colendo STJ decidido que permanece legítima a 

cobrança da Tarifa de Cadastro, cujo fato gerador é a “realização de 

pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e 

informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 

necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta 

de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de 

crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada 

cumulativamente", não há como acolher a pretensão do requerente acerca 

da exclusão do pagamento da referida taxa, portanto, mantenho a referida 

taxa contratada. - Das Tarifas Bancárias No que tange a cobrança das 

tarifas questionadas pelo requerido, tarifa de avaliação de bem, de 

registro de contrato e de pagamentos autorizados, tenho que o pedido 

merece parcial acolhimento. Os serviços prestados pelas instituições 

financeiras estão sujeitos ao poder regulamentar do Conselho Monetário 

Nacional, sendo remunerados por meio das tarifas disciplinadas na 

Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e revogada pela Resolução-CMN 

3.919/2010. As tarifas são especificadas conforme o tipo de serviço 

prestado pela instituição financeira, prioritário, diferenciado ou especial 

(serviços essenciais não podem ser objeto de tarifa). Os serviços 

prestados por terceiros, por sua vez, não são regulamentados pelo 

Conselho Monetário Nacional, podendo ser cobrados pelas instituições 

financeiras, a título de ressarcimento de despesa. O capital já é 

remunerado pelos juros, em cujo arbitramento são considerados: os 

custos da captação do recurso, as despesas operacionais e o risco 

envolvido na operação, pelo que tal cobrança constitui bis in idem. Assim, 

a ausência de causa jurídica aceitável para a cobrança acarreta 

excessiva onerosidade para o consumidor, o que é vedado pelo art. 51, 

IV, do CDC, que se encontra vazado nos seguintes termos, in verbis: “Art. 

51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade;” Entendimento este sedimentado na Corte de Justiça 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme segue: 

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS -TARIFAS 

BANCÁRIAS - GRAVAME ELETRÔNICO. 1) Desde a Resolução CRM 

3.518/2007, é possível a cobrança de tarifas nos contratos de operação 

de crédito e de arrendamento mercantil, desde que o fato gerador esteja 

previsto em ato normativo do Banco Central e no contrato, conforme 

jurisprudência do STJ (REsp 1255573 e REsp 1251331). 2) Desde a 

Resolução CRM 3.518/2007, é possível a cobrança de tarifa de cadastro, 

para o início da relação jurídica, considerando a sua previsão expressa, 

bem como a definição do seu fato gerador. 3) Não cabe a estipulação de 

ressarcimento de serviço prestado por terceiro - incluídas as despesas 

relativas a registro do contrato, gravame, avaliação, promotor de venda, 

"serviços de terceiros" etc - diante da vedação estabelecida na Resolução 

3954/2011, considerando que se trata de repasse de custo inerente à 

atividade principal da instituição bancária, além de violar os princípios da 

publicidade e da transparência previstos no CDC. (Acórdão n.747225, 

20120111392707APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 11/12/2013, Publicado no DJE: 07/01/2014. Pág.: 161) 

(grifo nosso) “São abusivas as taxas de gravame eletrônico, de avaliação 

de bens, de serviços de terceiros e de registro porque constituem 

despesas inerentes a atividade da instituição financeira e não configura 

contraprestação a serviço.” (APC 20120110687254, Relator: ANTONINHO 

LOPES, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 

08/10/2013) (grifo nosso) No tocante à tarifa de registro, cobrado no valor 

de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos), tenho que tratam de serviços especificamente cobrados para a 

realização peculiar, serviços típicos que podem ser elencados, e, 

portanto, não tratam de tarifa genérica. Deveras, a especificação do 

serviço contratado é direito previsto no art. 6º, inciso III, do CDC, como 

também o direito à informação adequada sobre os acréscimos do 

financiamento, conforme se verifica nos enunciados normativos abaixo 

transcritos: Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) III - a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
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com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que 

envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao 

consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo 

prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda 

corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade 

das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento. (sem 

grifos no original) Assim, os referidos serviços e tarifas cobradas 

encontram amparo na regulação bancária e não ferem o Código de Defesa 

do Consumidor. A matéria foi devidamente analisada pelo Superior Tribunal 

de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP. E com fundamento no 

julgado supracitado, proferido pelo STJ, tenho que deve ser indeferido o 

pedido de reconhecimento de abusividade das referidas tarifas, não 

merecendo revisão o contrato. Acerca da controvérsia, entendeu o STJ 

que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço 

efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua o registro do 

veículo junto ao órgão de trânsito. E para tanto, acosto a decisão proferida 

pelo STJ no citado recurso: EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE 

TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. 

PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A 

REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR 

VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 

mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 

06/12/2018) Desta forma, em relação ao contrato que fundamenta a ação, 

acostado no Id 13215122, mantenho a cobrança à tarifa de registro, 

cobrado no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e 

cinquenta e dois centavos), uma vez que cobradas por serviços 

efetivamente prestados. No tocante às referidas tarifas questionadas pelo 

autor, tanto a tarifa de cesta de serviço, cobrada no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais) e de despesas, cobrada no valor de R$ 2.590,00 (dois 

mil quinhentos e noventa reais), foram devidamente analisadas pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no recurso repetitivo, REsp 1578553/SP. Com 

efeito, ambas se enquadram em cobrança genérica, afrontando o Código 

de Defesa do Consumidor, uma vez que ambas deixaram de especificar o 

serviço especificamente prestado pelo terceiro. É bem de ver que a 

regulação bancária utilizou-se da expressão genérica "serviços de 

terceiros" tão somente em virtude da impossibilidade de se elencar todos 

os serviços de terceiros passíveis de serem agregadas aos contratos 

bancários. Com base nesses enunciados normativos, verifica-se que a 

cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não 

encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do 

Consumidor. Logo, declaro a nulidade da cobrança tanto a tarifa de cesta 

de serviço, cobrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e de 

despesas, cobrada no valor de R$ 2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa 

reais), uma vez que se enquadram em cobrança genérica. - Da cobrança 

de seguro (proteção financeira) No tocante ao questionamento da 

requerida sobre a cobrança de seguro, no valor de R$ 2.157,24 (dois mil 

cento e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), tenho que deve 

ser reconhecida a abusividade, com fundamento na jurisprudência 

consolidada pela Corte Superior pátria, notadamente o Recurso Repetitivo 

REsp 1.061.530/RS, na Súmula 381 do STJ e no REsp n. 1.639.320/SP, 

submetido ao regime dos recursos repetitivos. Com efeito, ressalta-se que 

o Egrégio STJ, ao apreciar o REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime 

dos recursos repetitivos, dispôs que nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição 

financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso concreto, tenho 

que não restou demonstrado que tenha sido garantido ao consumidor a 

liberdade de contratar ou não o seguro. No citado recurso repetitivo do 

STJ verifica-se a seguinte observação: “Apesar dessa liberdade de 

contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não 

assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou 

seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a 

cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante 

do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo 

ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à 

escolha do consumidor”. Bem ainda: “uma vez tendo o consumidor optado 

pela contratação do seguro, essa diferença deixa de ter relevância, 

podendo-se, então, aplicar as mesmas razões de decidir para ambos os 

casos (ubi eadem ratio, ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, 

haverá o mesmo direito). Neste norte, propõe-se a consolidação de uma 

tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter 

coerência com o precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-se 

que a coerência entre precedentes passou a ter eficácia normativa no 

sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art. 926)”. 

Consolidando-se a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição 

financeira ou com seguradora por ela indicada”. Assim, com fundamento 

no entendimento do STJ, declaro a nulidade da cobrança de seguro, no 

valor de R$ 2.157,24 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e 

quatro centavos), efetivamente cobradas da requerida, conforme contrato 

acostado no Id 13215122. Com efeito, ante o reconhecimento de cobrança 

ilegal, impõe-se a restituição dos valores despendidos, sob pena de 

ensejar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. Da 

Repetição de Indébito Registro que a repetição do indébito é consequência 

lógica da redefinição do débito operada a partir da revisão do contrato. 

Assim, no caso, deve ser deferido. Isso porque limitados os juros e 

afastados os encargos abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, 

caso cabalmente demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a 

jurisprudência: “REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. 

DESCONTO DE DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A 

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 

EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM 

NOVAÇÃO, HAJA VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO 

NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE 

TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS 

PRATICADOS DE FORMA ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. 

CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ 

AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM 

ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS 

PARTES, FORTE O DISPOSTO NO ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC 

NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM ERRO, BASTANDO A 

COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO 

DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL AO PAGO A MAIOR E NÃO EM 

DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO MONTE LOPES, JULGADO EM 

24/09/2003). Eventualmente, comprovados pagamentos a maior e 

indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi pago, mas não em 

dobro, na forma simples. Antes da repetição de indébito, todavia, deve 

haver a compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. - Da 

descaracterização da mora Também não há que se falar em ausência de 

mora, visto que haveria de ser constatada a ilegalidade/abusividade na 
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cobrança dos encargos contratuais do chamado "período da normalidade", 

ou seja, em relação à taxa de juros remuneratórios e capitalização de 

juros, não sendo esta a hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL E CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E RETIRADA DO NOME DE CADASTRO DE 

INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. JUROS DE MORA. 

PERCENTUAL CONTRATADO EM 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. 1. Se a 

argumentação não foi oportunamente aventada no recurso especial, 

observa-se a ocorrência da preclusão, pois não se admite inovação em 

sede de agravo regimental. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à 

limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF. 3. A descaracterização da mora só ocorre 

quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos 

do "período da normalidade". 4. De acordo com o disposto no verbete 

sumular nº 379/STJ, "nos contratos bancários não regidos por legislação 

específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite 

de 1% ao mês", entendimento que foi reafirmado por esta Corte Superior, 

sob o rito do art. 543-C do CPC, no julgamento do REsp 1061530/RS 

(recurso representativo da controvérsia), relatado pela Ministra NANCY 

ANDRIGHI, razão pela qual permanece mantido o percentual contratado. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 

736.034/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

15/12/2015, DJe 01/02/2016, grifo nosso). DA BUSCA E APREENSÃO Insta 

esclarecer que na Alienação Fiduciária em garantia dá-se a transferência 

do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma 

financeira que forneceu o numerário para a aquisição), em garantia do 

pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da 

coisa, o domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se 

dá tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Nos termos do 

Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, comprovada a mora ou o 

inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida 

em liminar (artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69). Ora, o banco autor teve que 

acionar a máquina judiciária para fazer valer o direito de receber seu 

crédito e, somente depois de deferida a liminar, houve a busca e 

apreensão do bem e posteriormente a purgação da mora. Por fim, com a 

documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula de Crédito 

Bancário de nº 319659704, firmada entre as partes em 27/03/2017, 

constante do Id 13215122, bem como, a notificação extrajudicial do 

requerido, Id 13215105, demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes. Entretanto, diante da 

inércia do requerido, permanecendo com as parcelas em aberto, enseja o 

reconhecimento do pedido do autor, fazendo com que se consolide em 

favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo objeto do 

pedido. Isto porque, estabelece §2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

in verbis: § 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre 

do ônus. (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) Imperioso destacar 

que o Superior Tribunal de Justiça pacificou, sob o rito do artigo 543-C do 

CPC/73, o entendimento no sentido de que "o texto atual do art. 3º, 

parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no 

tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as 

prestações vincendas", cujo acórdão restou assim ementado: “[...] Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária.” (STJ – 2ª Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe 

Salomão – j. em 14/05/2014). Portanto, merece procedência do pedido do 

requerente. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 

ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. E, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio 

litis”, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena 

do veículo objeto do pedido. No tocante aos pedidos do requerido, em 

sede de contestação, para revisão da Cédula de Crédito Bancário de nº 

319659704, firmada entre as partes em 27/03/2017, constante do Id 

13215122, que fundamenta a presente ação, determino o seguinte: 1. 

Mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro, em vista da sua legalidade. 

2. Mantenho a cobrança à tarifa de registro, cobrado no valor de R$ 

347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), 

uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados. 3. Declaro a 

nulidade da cobrança tanto a tarifa de cesta de serviço, cobrada no valor 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) e de despesas, cobrada no valor de R$ 

2.590,00 (dois mil quinhentos e noventa reais), uma vez que se 

enquadram em cobrança genérica, devendo ser restituída ao requerente, 

na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a 

data da contratação, ou seja, 27/03/2017 e juros de 1% ao mês contados 

a partir da citação. 4. Declaro a nulidade da cobrança de seguro, no valor 

de R$ 2.157,24 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e quatro 

centavos), efetivamente cobradas da requerida, conforme contrato 

acostado no Id 13215122, devendo ser restituída ao requerente, na forma 

simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da 

contratação, ou seja, 27/03/2017 e juros de 1% ao mês contados a partir 

da citação. Mantenho as demais cláusulas do contrato. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 

20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos 

patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC. Todavia, em 

relação à requerente a obrigação que fica suspensa, em decorrência dos 

benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos. Custas 

processuais, “pro rata’. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. P. 

R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 17 de abril de 2.020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário [1] “Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 

cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015897-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIS COMERCIO DE ARTIGOS INTIMOS E ACESSORIOS LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015897-86.2016.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro a substituição 

do polo ativo da presente demanda, postulado na petição de Id 22674982 e 

30978102, diante da cessão de crédito realizada, comprovada no Id 

30978103, devendo passar a integrá-lo Omni S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, registrando-se a alteração no sistema PJE e na capa dos 

autos. II - Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento propôs Ação de 

Busca e Apreensão, em face de Lis Comercio de Artigos Intimos e 

Acessorios Ltda - ME, no entanto, requereu ao Id 30978102, desistência 

do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver nenhum ofício 

expedido por este juízo determinando a inclusão de restrição judicial 

àquele órgão (DETRAN). No tocante ao pedido de baixa do gravame do 

veículo de Id 30978102, por se tratar de averbação não determinada por 

este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, cabe ao banco 

liberar o veículo da restrição administrativa. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031574-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031574-25.2017.8.11.0041. Vistos etc. Cooperativa de Crédito 

Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro 

Verde MT, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob nº 

26.529.420/0001 -53, devidamente qualificada e representada, ajuizou a 

presente ação monitória em desfavor do Complexx Tecnologia Ltda, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

01.353.487/0001-59, igualmente qualificado e representado, com as 

alegações e fundamentos que seguem. Aduziu que é credora de R$ 

200.722,00 (duzentos mil e setecentos e vinte e dois reais), referente ao 

Adiantamento à Depositante, oriundo da conta corrente n.º 02324-8 

(20615-6 / n.º antigo), de titularidade da requerida. Que após a concessão 

do referido crédito, a devedora não procedeu com o devido adimplemento 

do título. Que o débito totaliza a quantia de R$ 200.722,00 (duzentos mil e 

setecentos e vinte e dois reais). Diante de todas as tentativas de solução 

amigável, que restaram infrutíferas, não restou alternativa, senão intentar 

a presente ação monitória contra o demandado. Postulou pela expedição 

de mandado de pagamento, na forma da previsão contida nos artigos 700 

e seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a constituição em pleno 

direito do débito aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no 

caso de não oposição ou rejeição dos embargos, eventualmente 

propostos. Deu o valor à causa de R$ 200.722,00 (duzentos mil e 

setecentos e vinte e dois reais). Com a inicial vieram documentos. Pela 

decisão contida no Id 10603710, determinou o Juízo a citação da devedora 

para pagamento ou para opor embargos sob pena do documento do 

crédito que instrui o pedido converter-se em título executivo judicial. 

Devidamente citada a requerida, compareceu na petição de Id 15808081, 

informando que está em recuperação judicial, tendo tido o plano 

recuperacional aprovado. Na petição de Id 16255729 a requerida 

apresentou embargos à monitória. Em sua defesa, argumentou 

preliminarmente a falta de interesse processual, aduzindo que se encontra 

em recuperação judicial e que a requerida habilitou-se nos autos da 

recuperação para receber pelo contrato ora questionado. Postulou pela 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pedindo ao 

final, pela improcedência da ação. Devidamente intimada, a Cooperativa 

requerente apresentou impugnação aos embargos monitórios, na petição 

de Id 18143477. Na petição de Id 21162470 aduziu a requerida que teve o 

plano recuperacional aprovado e homologado em janeiro/2019. Na decisão 

de Id 29423903 determinou o Juízo a intimação da requerida para que 

informe e comprove nos autos se está incluso no plano de Recuperação 

Judicial homologado, o crédito aqui discutido e cobrado. Compareceu a 

requerida na petição de Id 29459051 informando que o débito ora 

questionado foi devidamente arrolado nos autos da recuperação judicial. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Trata-se de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito 

Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – SICREDI Ouro 

Verde MT, em face de Complexx Tecnologia Ltda. O processo está apto 

para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produção de 

outras provas. Aduziu a Cooperativa que é credora de R$ 200.722,00 

(duzentos mil e setecentos e vinte e dois reais), referente ao 

Adiantamento à Depositante, oriundo da conta corrente n.º 02324-8 

(20615-6 / n.º antigo), de titularidade da requerida. Que após a concessão 

do referido crédito, a devedora não procedeu com o devido adimplemento 

do título. Que o débito totaliza a quantia de R$ 200.722,00 (duzentos mil e 

setecentos e vinte e dois reais). Diante de todas as tentativas de solução 

amigável, que restaram infrutíferas, não restou alternativa, senão intentar 

a presente ação monitória contra o demandado. Postulou pela expedição 

de mandado de pagamento, na forma da previsão contida nos artigos 700 

e seguintes do Código de Processo Civil. Pediu a constituição em pleno 

direito do débito aqui questionado, convertendo-se em título executivo, no 

caso de não oposição ou rejeição dos embargos, eventualmente 

propostos. Deu o valor à causa de R$ 200.722,00 (duzentos mil e 

setecentos e vinte e dois reais). Pela decisão contida no Id 10603710, 

determinou o Juízo a citação da devedora para pagamento ou para opor 

embargos sob pena do documento do crédito que instrui o pedido 

converter-se em título executivo judicial. Devidamente citada a requerida, 

compareceu na petição de Id 15808081, informando que está em 

recuperação judicial, tendo tido o plano recuperacional aprovado. Na 

petição de Id 16255729 a requerida apresentou embargos à monitória. Em 

sua defesa, argumentou preliminarmente a falta de interesse processual, 

aduzindo que se encontra em recuperação judicial e que a requerida 

habilitou-se nos autos da recuperação para receber pelo contrato ora 

questionado. Postulou pela concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, pedindo ao final, pela improcedência da ação. 

Devidamente intimada, a Cooperativa requerente apresentou impugnação 

aos embargos monitórios, na petição de Id 18143477. - Do pedido de 

gratuidade da justiça Em relação ao pedido do requerido para deferimento 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Ademais, da documentação acostada verificou-se que a 

situação financeira da empresa é precária. Assim, defiro o pedido de 

gratuidade da justiça à requerida. MÉRITO Apesar dos substanciosos 

argumentos expendidos pela Cooperativa requerente, tenho que a 

presente monitória deve ser extinta. Diante do alegado pela requerida, 

verifico junto ao sistema PJE que a requerida se encontra em recuperação 

judicial, consoante processo de nº 1036309-04.2017.8.11.0041, que 

tramita perante o Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá/MT. 

Assim, restou configurado que o débito ora questionado está arrolado nos 

autos da recuperação judicial. Desta forma, entendo que após a 

aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da 

recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que 

resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de 

regência, assim redigido: “O plano de recuperação judicial implica novação 

dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores 

a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1 o 

do art. 50 desta Lei.” Desse modo, mesmo sendo sui generis a novação 

resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em 

assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais 

ajuizadas contra a devedora. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça 

fundamenta seu entendimento sustentando que após a aprovação do 

plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação, 

não há como prosseguir a cobrança no juízo comum, uma vez que a lei de 

recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência 

do débito, e para tanto vejamos o julgado: “EMENTA: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido.” (REsp 1272697/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 

02.06.2015 - negritei) Senão vejamos outro julgado do Superior Tribunal de 

Justiça neste sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. 1. É entendimento desta Corte que não se mostra 

consentâneo com a recuperação judicial o prosseguimento de execuções 

individuais, devendo estas ser suspensas e pagos os créditos, doravante 
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novados, de acordo com o plano de recuperação homologado em juízo. 2. 

Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega 

provimento. (EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014) Assim, entendo 

que objetiva o banco credor questionar dívida que já está arrolada no 

plano da recuperação judicial, devidamente homologado, portanto, busca 

receber duas vezes, nos débitos da recuperação e nesta ação monitória. 

Ressalto que esse também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, 

vejamos: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDORA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Correta a extinção da ação de cobrança, uma 

vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em 

face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da 

novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, 

caput, da Lei n. 11.101/2005.É perfeitamente justo e razoável, que a parte 

que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as 

custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio 

da causalidade. (TJMT - Ap 8060/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (grifei). Diante do exposto, 

tenho que a presente monitória deve ser extinta, uma vez que deixou de 

existir o interesse processual por parte da Cooperativa requerente, que já 

se encontra recebendo pelo crédito na recuperação judicial. Assim, julgo e 

declaro extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. E 

desta forma, face ao princípio da causalidade e da sucumbência, portanto, 

devendo responder pelas despesas decorrentes. Nesse sentido, é o 

ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: 

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu 

causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual 

deve responder pelas despesas daí decorrentes...”. (Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2010). Tendo em vista que ensejou a extinção da 

presente monitória, condeno a Cooperativa requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, de acordo com a regra 

traçada no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se. Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se 

os autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário
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Processo Número: 1041338-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE GORGES (EMBARGANTE)

MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1041338-64.2019.8.11.0041. Vistos etc. Carlos José Gorges e 

Maria de Fátima Batista Bendo Gomes devidamente qualificados e 

representados ajuizaram os presentes embargos à execução em 

desfavor de Banco do Brasil S/A, igualmente qualificado e representado, 

com as alegações e fundamentos que seguem. Explicaram os 

embargantes que versa a ação inaugural de ação de execução de título 

extrajudicial apensa (Feito nº 1038444-52.2018.8.11.0041). Aduziram que 

a execução objetiva o pagamento da importância de R$ 214.379,80 

(duzentos e catorze mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta 

centavos), oriunda do Contrato de Crédito Bancário nº 004.616.823, Id 

24115393, celebrado com a empresa Croacia Comércio e Locadora de 

Máquinas para Construção Ltda EPP – em recuperação judicial. 

Argumentaram que a dívida nela perseguida não se encontra exigível, pois 

se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora principal. 

Argumentam que a dívida não é exigível já que foi novada, em virtude da 

aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora 

principal no feito que tramita sob nº 1023680-95.2017. Defendem que 

diante da novação do débito, este deixou de ser exigível, devendo a ação 

de execução ser extinta ou suspensa. Aduzem que o prosseguimento da 

execução é indevido, seja em relação ao credor principal seja em relação 

aos coobrigados. Pediram liminarmente a concessão de efeito suspensivo 

à execução, pedindo ao final a extinção da execução, condenando o 

banco em honorários e custas processuais. Pedindo ao final seja julgada 

procedente a ação. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Acostaram cópia da decisão proferida nos autos da recuperação judicial 

de nº 1023680-95.2017.8.11.0041. Na decisão de Id 26017122 recebeu os 

embargos com efeito suspensivo, determinando a citação do banco para 

impugnar. Devidamente intimado o banco apresentou impugnação aos 

embargos, Id 26762384. Em sua defesa alegou a inexistência de novação, 

a impossibilidade de extinção da obrigação e das garantias prestadas, 

pedindo pela improcedência da ação. Os embargantes manifestaram 

acerca da impugnação do banco, na petição de Id 29728865. Vieram-me 

os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Destaco que as questões postas em debate nos presentes embargos, por 

se situarem apenas no âmbito do direito, não estão a exigir a dilação 

probatória, encontrando-se suficientemente demonstrada com a 

documentação vertida para os autos, justificando o seu julgamento no 

estado em que se encontra, consoante permissivo contido no inciso III do 

artigo 920 do Código de Processo Civil. Explicaram os embargantes que 

versa a ação inaugural de ação de execução de título extrajudicial apensa 

(Feito nº 1038444-52.2018.8.11.0041). Argumentaram que a dívida nela 

perseguida não se encontra exigível, pois se sujeita aos efeitos da 

recuperação judicial da devedora principal. Argumentam que a dívida não 

é exigível já que foi novada, em virtude da aprovação e homologação do 

plano de recuperação judicial da devedora principal no feito que tramita 

sob nº 1023680-95.2017. Defendem que diante da novação do débito, 

este deixou de ser exigível, devendo a ação de execução ser extinta ou 

suspensa. Aduzem que o prosseguimento da execução é indevido, seja 

em relação ao credor principal seja em relação aos coobrigados. 

Acostaram cópia da decisão proferida nos autos da recuperação judicial 

de nº 1023680-95.2017.8.11.0041. Na decisão de Id 26017122 recebeu os 

embargos com efeito suspensivo, determinando a citação do banco para 

impugnar. Devidamente intimado o banco apresentou impugnação aos 

embargos, Id 26762384. Diante dos substanciosos argumentos 

expendidos pelos embargantes, tenho que a ação deve ser julgada 

procedente. Com efeito, conforme se observa da documentação 

acostada, bem como, da verificação dos autos da recuperação judicial 

após pesquisa junto ao sistema PJE, processo de nº 

1023680-95.2017.8.11.0041, deu-se a aprovação do plano de 

recuperação judicial. Entendo que após a aprovação do plano, as ações e 

execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, 

notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, 

consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência, assim redigido: “O 

plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao 

pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem 

prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1 o do art. 50 desta 

Lei.” Desse modo, mesmo sendo sui generis a novação resultante da 

recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se 

a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas, mesmo que não 

contra a devedora principal, mas perante seus avalistas e devedores 

solidários, uma vez que discutem o mesmo débito. Sobre o tema, o 

Superior Tribunal de Justiça fundamenta seu entendimento sustentando 

que após a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o 

inadimplemento da obrigação, não há como prosseguir a cobrança no juízo 

comum, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para 

a continuidade da exigência do débito, e para tanto vejamos o julgado: 

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071923/4/2020 Página 793 de 799



porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido.” (REsp 1272697/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 

02.06.2015 - negritei) Senão vejamos outro julgado do Superior Tribunal de 

Justiça neste sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO. 1. É entendimento desta Corte que não se mostra 

consentâneo com a recuperação judicial o prosseguimento de execuções 

individuais, devendo estas ser suspensas e pagos os créditos, doravante 

novados, de acordo com o plano de recuperação homologado em juízo. 2. 

Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega 

provimento. (EDcl no Ag 1329097/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014) Assim, entendo 

que tem razão os embargantes quando esclarecem que o débito já se 

encontra extinto, e que objetiva o banco credor, ora embargado, executar 

dívida que já está arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente 

homologado, em fase de cumprimento. Assim, o banco já se encontra 

recebendo referido débito, de forma que busca receber duas vezes, o 

débito, nos autos da recuperação e nesta execução. Ressalto que esse 

também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos: EMENTA: 

AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

PLANO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS 

SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Correta a extinção da ação de cobrança, uma vez que após a 

aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da 

recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que 

resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 

11.101/2005.É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa 

a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da 

causalidade. (TJMT - Ap 8060/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (grifei). Por tais razões, merece 

guarida os argumentos dos embargantes, tendo como consequência a 

extinção da execução. Diante do exposto, tenho que a execução deve ser 

extinta, uma vez que deixou de existir o interesse processual por parte do 

banco exequente. E, em face ao princípio da causalidade e da 

sucumbência, portanto, deve responder pelas despesas decorrentes. 

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, verbis: “7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da 

causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à 

instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí 

decorrentes...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010). 

Com efeito, uma vez que deveria o banco na primeira oportunidade, 

quando da aprovação e homologação do plano pedir a extinção desta 

execução. DISPOSITIVO. Em face do exposto, julgo PROCEDENTES os 

presentes “Embargos à Execução” promovidos por Carlos José Gorges e 

Maria de Fátima Batista Bendo Gorges em desfavor do Banco do Brasil 

S/A, nos termos do art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil. E 

de consequência, deve a execução apensa (Autos n. 

1038444-52.2018.8.11.0041) ser extinta, uma vez tendo deixado de existir 

o interesse processual da ação por parte do banco, com fulcro no artigo 

485, inciso VI, do CPC. Condeno o banco embargado no pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, de acordo com a 

regra traçada no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo recursal, traslade-se cópia da presente decisão para os autos da 

execução apensa. Após, desapensem-se os autos, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de devidas. P.R.I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027409-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO SANTIAGO AFONSO (EXECUTADO)

SANDRO SANTIAGO AFONSO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027409-95.2018.8.11.0041. Vistos etc. I - Defiro a substituição 

do polo ativo da presente demanda, postulado na petição de Id 30387962, 

diante da cessão de crédito realizada, comprovada no Id 30387963, 

devendo passar a integrá-lo Ativos S.A. Securitizadora de Créditos 

Financeiros, registrando-se a alteração no sistema PJE e na capa dos 

autos. II - Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros propôs Ação 

de Busca e Apreensão, em face de Sandro Santiago Afonso - ME e 

Sandro Santiago Afonso, no entanto, requereu ao Id 30387962, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029029-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SANTOS LEQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029029-45.2018.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes junto ao Id 31168096. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Deixo de proceder o 

levantamento de eventuais valores, uma vez que não há valores 

penhorados nestes autos. Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º 

do Código de Processo Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais finais. Honorários advocatícios conforme 

pactuado. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016208-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 
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UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA 00915030195 (REU)

DIEGO FELIPI MACIEL FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016208-72.2019.8.11.0041. Vistos etc. Cooperativa de 

Crédito, Poupança e Investimento do Estado de Mato Grosso e no 

Município de Campo Grande/MS – SICOOB União Pantaneiro ajuizou Ação 

Monitória em face de Diego Felipe Maciel Ferreira (nome fantasia: Proloja 

Vidros) e Diego Felipe Maciel Ferreira, objetivando o recebimento de um 

crédito no valor de R$ 50.334,51 (cinquenta mil, trezentos e trinta e quatro 

reais e cinquenta e um centavos), representado pela Cédula de Crédito 

Bancário – Abertura de Crédito – Pessoa Jurídica de nº 2744, constante 

do Id 19491212. Acostou junto a inicial documento, dentre eles, cópia do 

contrato firmado entre as partes, Id 19491212 e cópia dos extratos da 

conta corrente de nº 58.540-8, agência de nº 4256-0, constante do Id 

19491215. Requereu a expedição do competente mandado monitório e, 

não havendo pagamento, a sua conversão em procedimento executivo. 

Devidamente citados os requeridos, conforme certidão de Id 23875550 e 

decisão de Id 30528298, que deu os requeridos por efetivamente citados, 

estes permaneceram inertes consoante certidão de Id 31173171. Ante o 

exposto, com fulcro nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, 

converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno 

direito o título executivo, no valor de R$ 50.334,51 (cinquenta mil, trezentos 

e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Condeno os 

Requeridos no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do autor, que arbitro em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, com fundamento nos itens “I, II, III”, do § 2º, do artigo 85, 

do Código de Processo Civil. Determino o prosseguimento do feito na 

forma prevista no Livro I, Título II, do CPC. P.R.I.C. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Transitada em julgado, intime-se o 

exequente a providenciar a memória atualizada do débito, para 

prosseguimento na forma executiva. Proceda a secretaria às alterações 

necessárias. M/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1059998-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE JOSE DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT15375-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. 1059998-09.2019.811.0041 Vistos etc. 

Intime-se o requerido, por seu patrono, a juntar aos autos o holerite ou 

comprovante pro-labore ou outro documento que comprove a natureza 

salarial, da quantia indisponibilizada em sua conta corrente, uma vez que 

os extratos juntados no id. 30336334 e 30336340, não são suficientes 

para esta finalidade. Ciente do desinteresse do Estado de Mato Grosso em 

integrar a lide neste momento (id. 31188021). Cobre-se a devolução do 

mandado de notificação, devidamente cumprido, uma vez que a sua 

distribuição ocorreu meses antes da situação excepcional de suspensão 

das atividades presenciais no Poder Judiciário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 

de abril de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1028094-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REU)

PAULO SERGIO DA COSTA MOURA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PALOMA CORREA MIGUEIS JACOB OAB - MT22008/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO PROCESSO: 

1028094-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: PAULO SERGIO DA COSTA MOURA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA, INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT 

Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Paulo Sérgio da Costa Moura, bem 

como contra o Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato 

Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder 

Legislativo de Mato Grosso - ISSSPL/MT. No mérito, o autor requereu: 

“procedência do pedido para declarar a nulidade dos atos emanados do 

Poder Legislativo Estadual, os quais concederam: a fraudulenta 

concessão de averbação de tempo de serviço consubstanciada em 

documento falso através da Portaria nº 110/01 e da nº 258/01 ilegal e 

inconstitucional ato de estabilização no serviço público nº 1301/01 de 

28/06/2001 de fl. 12; o arbitrário enquadramento/promoção para o cargo 

Técnico de Apoio Legislativo (Ato nº 216/01); e, por fim a degradada 

aposentadoria do requerido- Ato 393/2002, onde informou-se que era 

servidor estável no cargo de carreira de Técnico Apoio Legislativo, 

especialidade engenheiro, (Ato 1301/2001 – fl. 12; todos em favor de 

PAULO SERGIO DA COSTA MOURA anulando-se todos os atos 

administrativos intermediários subsequentes e finais, que resultaram na 

efetividade, enquadramento, progressão, incorporação e, especialmente a 

aposentadoria mencionada”. Pugnou, ainda, que, “com a anulação do ato 

de aposentadoria e sua retificação, determinar ao INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE 

MATO GROSSO – ISSSPL/MT, ao ESTADO DE MATO GROSSO e à 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA que seja imediatamente cessado o pagamento 

de qualquer provento em favor do requerido”. Citado, o requerido Paulo 

Sérgio da Costa Moura apresentou contestação, bem como reconvenção 

em face do autor e dos demais requeridos (Id. 10939298; 10939310 - Pág. 

78). O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação favorável à 

procedência da ação, abstendo-se de contestar (Id. 10960649). A 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social 

dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso - ISSSPL/MT 

apresentaram contestação conjuntamente (Id. 10877554). Na 

reconvenção, o requerido Paulo Sérgio da Costa Moura sustenta que tem 

34 (trinta e quatro) anos de efetivos serviços públicos prestados ao 

Estado e Municípios, sendo mais de 11 (onze) anos somente ao Poder 

Legislativo Estadual e, durante todo esse período, contribuiu com o Regime 

Próprio de Previdência Social – RPPS. Argumenta que eventual 

procedência dos pedidos iniciais acarretaria o enriquecimento ilícito do 

Estado, caso todo o montante previdenciário pago pelo 

requerido/reconvinte ficasse em poder do ISSSPL. Ao final, o 

requerido/reconvinte postula pela procedência da reconvenção para que, 

caso o Órgão Ministerial obtenha êxito na presente Ação Civil Pública, 

então que seja julgada PROCEDENTE em todos os seus termos e pedidos 

da reconvenção para: “e1) Seja o valor total das contribuições 

previdenciárias descontadas mensalmente da remuneração do Servidor 

Aposentado ora Reconvinte PAULO SÉRGIO DA COSTA MOURA, 

recolhidas aos cofres do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do 

Poder Legislativo de Mato Grosso (ISSSPL/MT), devolvido ao Reconvinte 

devidamente atualizados/corrigidos monetariamente e acrescido dos juros 

legais; condenação dos Reconvindos (ISSSPL, AL/MT e Estado de MT) no 

pagamento dos valores referentes ao FGTS que o Reconvinte tem direito, 

determinando-se o cálculo do valor referente ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS ao qual o Reconvinte possui direito, conforme 

artigo 19-A da Lei 8036/1990 e Súmula 363 do TST, Repercussão Geral, 

tema 191 - STF - RE: 596478 RR, sendo o referido valor depositado em 
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conta vinculada em favor (nome) do Reconvinte”. Atribuiu à causa o valor 

de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). O representante do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso impugnou as contestações, ocasião na 

qual pugnou pelo “indeferimento liminar” da reconvenção, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. (Id. nº 12121971). É o relatório. DECIDO. 

Pedido de Sobrestamento dos Autos: Compulsando os autos, verifico 

estar pendente pedido de sobrestamento dos autos em razão da 

Repercussão Geral reconhecida no RE n.º 817.338/DF, apresentado como 

preliminar na peça defensiva (Id. nº 10939298). Contudo, entendo que o 

supracitado pedido não comporta guarida, uma vez que, além de não 

haver determinação do Tribunal Superior nesse sentido, o caso em testilha 

não se subsume àquele abrangido pela Repercussão. O objeto do 

Recurso Extraordinário n.º 817.338/DF é a possibilidade de anulação de 

ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto 

constitucional, pela Administração Pública quando decorrido o prazo 

decadencial previsto na Lei n.º 9.784/99. Já o caso dos autos, trata-se de 

anulação de ato administrativo pela via judicial. Destarte, sendo caso de 

hipótese diversa, não há falar-se em sobrestamento. Acerca da ausência 

de determinação do sobrestamento colaciono os seguintes julgados, in 

verbis: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE 

SEGURANÇA. ANISTIA. MILITAR. VALORES RETROATIVOS PREVISTOS 

NO ATO CONCESSÓRIO. PAGAMENTO COM JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ANULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A questão orçamentária 

não é obstáculo para a concessão da ordem, ante as sucessivas Leis 

anuais (11.451/2007; 11.647/2008; 11.897/2009; 12.214/2010 e outras) 

que reservaram verbas para o pagamento de indenizações retroativas em 

favor de anistiados políticos. Ademais, se eventualmente provada a falta 

de dotação orçamentária, cabe a execução contra a Fazenda Pública, por 

meio de precatórios. 2. Na hipótese de anulação da anistia, desparece a 

obrigação de indenizar. Todavia, embora noticie que a revisão dos atos de 

anistia possa prejudicar a concessão, a autoridade coatora se limita ao 

campo hipotético. Nada trouxe de concreto aos autos que pudesse 

corroborar suas alegações. Ademais, a aludida revisão, acaso ocorra, se 

dará no âmbito e por conta do Ministério a que se vincula a Comissão da 

Anistia, de sorte que, enquanto não anulada, permanece incólume a 

obrigação de pagar as parcelas indenizatórias retroativas, imposta ao 

Ministério da Defesa por força do disposto no art. 18, parágrafo único, da 

Lei n. 10.559/2002. 3. Inviável o pedido de sobrestamento, pois, embora a 

Corte Suprema, por maioria, tenha reputado constitucional a questão e 

reconhecida a repercussão geral da matéria no RE n. 817.338/DF, não 

emitiu nenhuma determinação expressa para suspender os processos, 

com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. 4. No que tange aos juros e 

correção monetária, esta Corte revisitou sua jurisprudência quanto ao 

tema, para se alinhar aos sucessivos acórdãos do STF nos quais aquela 

Corte Suprema deixou claro serem devidos. 5. Agravo interno não 

provido.” (STJ; AgInt-MS 24.777; Proc. 2018/0312182-0; DF; Primeira 

Seção; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 12/06/2019; DJE 19/06/2019). Deste 

modo, INDEFIRO o pedido de sobrestamento dos autos (Id. nº 10939298 - 

Pág. 46). 2. Estado de Mato Grosso no Polo Passivo: Inicialmente, ressalto 

que, nos termos do previsto no art. 6º, § 3º da Lei de Ação Popular (nº 

4.717/65), aplicável aos demais processos coletivos, há três 

possibilidades para a pessoa jurídica de direito público que, 

originariamente, figura como ré na ação: i) contestar a demanda; ii) 

abster-se de contestar; e iii) transmudar para o polo ativo da ação. 

Considerando que, in casu, o Estado de Mato Grosso optou por abster-se 

de contestar (15723144), sem, contudo, manifestar interesse em integrar 

o polo ativo da demanda, imperiosa a sua manutenção no polo passivo da 

demanda. De fato, muito embora os atos ora atacados sejam de emissão 

da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, é certo que as 

Assembleias Legislativas são órgãos públicos do Estado e, em que pese o 

Princípio da Separação dos Poderes, não detém personalidade jurídica 

própria distinta da entidade federativa a que pertencem (art. 41 do CC). 

Aliás, segundo entendimento sedimentado na jurisprudência, a legitimidade 

ad causam desses órgãos, por possuírem apenas personalidade 

judiciária, cinge-se à defesa dos seus direitos institucionais, entendidos 

esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e 

independência da Assembleia Legislativa. Fora dessas hipóteses, a 

legitimidade, tanto ativa como passiva, pertence ao Estado. Ademais, em 

precedente análogo ao dos presentes autos, o Tribunal de Justiça 

Matogrossense decidiu pela manutenção do Estado de Mato Grosso no 

polo passivo da demanda, in verbis: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE 

ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO 

PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

NÃO-CONFIGURAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – NULIDADE DA 

SENTENÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR CERCEAMENTO DE 

DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O 

SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – 

(...) SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSOS DE TODOS OS 

RÉUS E DO PARQUET DESPROVIDOS.1. Conquanto emanados da 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os atos que 

concederam estabilidade extraordinária e efetividade ao recorrente o 

tornaram servidor público estadual, e, portanto, com vínculo institucional 

não só com aquela Casa, mas, também, com o Estado de Mato Grosso, de 

onde deriva, a rigor, a sua remuneração, o que autoriza a permanência 

desta entidade federativa no polo passivo da demanda. (...)”(TJMT, N.U 

0026995-90.2013.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/10/2015, 

Publicado no DJE 29/10/2015). Assim sendo, imperiosa a manutenção do 

Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda. Não obstante, 

ressalto que, no caso dos autos não há que se falar em aplicação dos 

efeitos da revelia, mas sim de anuência com os pedidos iniciais, uma vez 

que o ente Estatal foi devidamente citado e, ao apresentar manifestação, 

consignou informações que coadunam com os argumentos autorais (Id. nº 

10960649). 3. Reconvenção: Com é cediço, a reconvenção deve atender 

não só os requisitos gerais exigidos para toda e qualquer ação, mas 

também os pressupostos de admissibilidade que lhe são peculiares. Nesse 

sentido, exigem-se na reconvenção, como pressupostos específicos: i) 

conexão entre as causas (art. 343, caput, CPC); ii) a existência de 

processo pendente (art. 343, caput, CPC); iii) mesma competência (art. 

327, § 1º, II, CPC); e, por fim, iv) a identidade de procedimento (art. 327, § 

1º, III, CPC). Acerca do requisito específico da “mesma competência”, 

esclarecedores os ensinamentos do doutrinador Alexandre Câmara, in 

verbis: “Evidentemente, só poderá ser admitida a reconvenção se o juízo 

da causa principal for competente para dela conhecer. Apenas os 

critérios absolutos de determinação da competência, porém, precisam ser 

preenchidos. Assim, é essencial que o juízo seja competente em razão da 

pessoa e da matéria, respeitada também a competência funcional e a 

competência territorial absoluta. Deste modo, não se poderia, por exemplo, 

admitir o oferecimento de reconvenção em Vara Cível se o juízo 

competente para conhecer da demanda reconvencional, em razão da 

pessoa, for a Vara da Fazenda Pública. Também não se pode admitir que 

em juízo cível se apresente reconvenção que veicula causa de 

competência, em razão da matéria, de juízo especializado em causas de 

família”. Exatamente esse o caso em tela, em que não se faz presente o 

pressuposto citado no item “iii)” supra, tendo em vista que este Juízo, 

embora seja o competente para a ação civil pública principal, não o é para 

a reconvenção. No que se refere a presente Ação Civil Pública, 

verifica-se que almeja a declaração de nulidade de atos de 

estabilidade/efetividade que, em tese, violaram a Constituição Federal, em 

seu art. 37, inciso II, assim como o disposto no art. 19 dos Atos e 

Disposições Transitórias Constitucionais – ADCT. Dessa forma, a ação 

principal se destina à proteção do direito difuso da sociedade, posto que 

visa assegurar o interesse público no efetivo cumprimento das normas 

constitucionais de provimento aos cargos públicos, assim como do direito 

coletivo daqueles que pretendem preencher os respectivos cargos por 

meio de concurso público, em observância ao princípio da legalidade e 

moralidade. Por sua vez, a reconvenção apresentada diz respeito a 

alegados direitos/verbas trabalhistas ou previdenciárias a que, no caso de 

procedência da demanda principal, teria direito o requerido/reconvinte, na 

medida em que esse questionou sobre o destino dos recolhimentos 

previdenciários efetivados em seu nome, postulando pela transferência 

desses para o regime geral e pela restituição dos valores excedentes ao 

teto máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), além do 

depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Nesse 

sentido, a reconvenção versa sobre direito estritamente individual, o que, 

portanto, foge da competência da presente Vara Especializada em Ação 

Civil Pública e Ação Popular, pois essa é competente para processar e 

julgar os feitos que tenham por finalidade a proteção de direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos, além dos que seguirem o 

procedimento previsto nas Leis nº 7.347/85, nº 4.717/65 e nº 8.429/92 . 

Assim sendo, ausente um dos pressupostos específicos para a sua 
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propositura, que é a competência do Juízo para julgar o pedido da ação 

principal e também o da reconvenção, incabível, na hipótese em análise, a 

reconvenção. Além disso, como já frisado inicialmente, a reconvenção 

está sujeita aos pressupostos gerais, afetos a toda e qualquer ação, 

dentre os quais estão o “pedido e suas especificações” (art. 319, IV, CPC) 

e o “interesse processual” (art. 330, III, CPC). Com se sabe, à luz da 

legislação processual pátria, o pedido precisa ser certo e determinado 

(arts. 322 e 324, CPC). Ocorre que, compulsando a exordial da 

reconvenção, verifica-se que os pedidos não atendem a tais exigências, 

posto que estão relacionados a evento futuro e incerto, qual seja, a 

procedência da ação principal. Destarte, no que tange aos pedidos da 

reconvenção, verifica-se que eles são condicionais, pois somente devem 

ser analisados se forem declarados nulos os atos apontados na petição 

inicial da ação principal. Isso porque o requerido/reconvinte postula pela 

procedência da reconvenção para que, “caso o item 02 dos pedidos da 

inicial seja acatado e julgado procedente” (Id. nº 1715341, pág. 187), seja 

reconhecido o seu direito à transferência/restituição dos valores 

depositados no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Dessa 

forma, os pedidos da reconvenção têm relação de prejudicialidade com os 

da ação principal, pois se julgados improcedentes esses, aqueles nem 

serão apreciados, razão pela qual não havia (e ainda não há), no momento 

da proprositura da reconvenção, interesse processual que justifique o 

pedido reconvencional. Em precedentes análogos aos presentes autos, a 

Jurisprudência pátria assim decidiu: “APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO 

RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. 

DESNECESSIDADE, NO CASO CONCRETO. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. FRAUDE À CREDORES NÃO CONSTATADA. I. Pode o magistrado, 

analisando o caso concreto, dispensar a realização de provas que 

entenda desnecessárias, a teor do que dispõe o art. 130 do CPC/1973. 

Caso em que a realização de perícia se revela prescindível. II. Consoante 

redação dos artigos 158 e 159, ambos do diploma civil, a fraude contra 

credores opera-se quando presentes o eventus damni, correspondente à 

situação de insolvência em face do repasse do bem a terceiro, e o 

consilium fraudis, atinente ao conluio fraudulento havido entre comprador 

e vendedor, com o fito de fraudar os credores deste, requisitos não 

constatados, no caso concreto. III. Ausente interesse de agir na 

propositura de reconvenção cujos pedidos estão condicionados à 

procedência da demanda principal, cuidando-se, verdadeiramente, de 

matéria de defesa. Agravo retido e recursos de apelação desprovidos. 

Unânime. (Apelação Cível Nº 70071576755, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 

16/11/2016).”(TJ-RS - AC: 70071576755 RS, Relator: Dilso Domingos 

Pereira, Data de Julgamento: 16/11/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016). “DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. 

RECONVENÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCLUIU TRATAR-SE 

A RECONVENÇÃO DE PEDIDO CONDICIONAL, O QUE "NÃO É POSSÍVEL 

EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, NOS TERMOS DO ART. 286 DO 

CPC", E POR ISSO JULGOU EXTINTA A RECONVENÇÃO NOS TERMOS DO 

ART. 267, INCISO VI DO CPC.RECURSO EM QUE ALEGA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM; FALTA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO 

DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; E QUE A 

RECONVENÇÃO DEVE SEGUIR OS TRÂMITES LEGAIS PREVISTOS E SER 

DECIDIDA NA FORMA DO ART. 318, DO CPC. No que respeita à 

legitimidade passiva ad causam do agravante, está correta a r. decisão 

agravada, consoante a dicção do art. 12, da Lei nº 8.078/90. Relativo à 

inversão do ônus da prova, também não há erro na r. decisão agravada. É 

que dada a natureza da questão posta na demanda de origem detém o 

agravante maior potencial para fazer a prova sobre as irregularidades 

apontadas pela agravada no veículo. No mérito, a r. decisão agravada não 

cuidou de julgar a reconvenção, ou do mérito respectivo, mas extinguiu-a 

sem apreciação do mérito [art. 267, VI, do CPC], o que é admissível "nos 

mesmos casos em que se permite a rejeição da petição inicial (artigo 

295)", bem como o "indeferimento por inobservância dos requisitos 

específicos de admissibilidade da reconvenção" [Humberto Theodoro 

Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 40ª ed., vol. I, Ed. FORENSE, 

2007, p. 442].RECURSO QUE SE NEGA SEGUIMENTO, COM FULCRO NO 

ART. 557, CAPUT, DO CPC.” (TJ-RJ - AI: 00057974020098190000 RIO DE 

JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: RONALDO 

JOSE OLIVEIRA ROCHA PASSOS, Data de Julgamento: 03/07/2009, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2009). Ressalto 

que, por se tratar de matéria de ordem pública, a falta de interesse 

processual pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado nos termos do § 3º 

do art. 485 do Código de Processo Civil. Friso, ainda, que as duas 

modalidades de interesse processual – adequação e necessidade – 

devem estar presentes, sendo que à falta de qualquer delas, a parte 

torna-se carecedora do direito de agir, autorizando o indeferimento da 

petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção do feito sem resolução 

do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC). Dessa forma, no caso ora sub 

judice, em face da situação de fato e pedidos apresentados, entendo 

ausente o interesse de agir, no aspecto necessidade da tutela 

jurisdicional, o que corrobora os fundamentos anteriores para o 

indeferimento da petição inicial da reconvenção. Pelo exposto, ante a 

ausência de requisito específico (competência do Juízo) e genérico 

(pedido certo e determinado), assim como considerando a carência de 

interesse de agir, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL da reconvenção e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem 

honorários advocatícios, eis que a parte reconvinda sequer constituiu 

advogado nos autos. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a 

parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). 

4. Deliberações Finais: Visando dar prosseguimento ao feito principal, 

anoto que, nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, 

determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem 

necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando possibilitar o 

saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, 

todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da 

colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE os 

requeridos para que especifiquem as provas que entendem necessárias e 

justifiquem o que pretendem com elas comprovar, sob pena de preclusão. 

FIXO o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da intimação do presente 

decisum. Uma vez que o Ministério Público na impugnação apresentada já 

requereu o julgamento antecipado da lide, anoto ser desnecessária sua 

intimação para eventual especificação de provas. Por fim, ressalto que, 

por considerar haver entrelaçamento entre as providências preliminares e 

a fase saneadora propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual 

preliminar que possa acarretar a extinção do processo, assim como a 

possibilidade de julgamento antecipado do feito será analisada após o 

cumprimento da presente decisão. Havendo ou não manifestação, 

certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Abril de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1060267-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460-O 

(ADVOGADO(A))

ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA OAB - MT21518-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

P Ú B L I C A  E  A Ç Ã O  P O P U L A R 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

1060267-48.2019.811.0041. Vistos etc. Homologo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada pelo requerente no id. 

30506442. Certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as anotações 

necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se, com as 

formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 2020. 

Celia Regina Vidotti Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010274-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. D. (EMBARGADO)

M. P. D. E. D. M. G. (EMBARGADO)

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar a parte autora para providenciar o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça para cumprimento da citação da parte requerida Éder 

de Moraes Dias, haja vista que este não possui advogado habilitado nos 

autos principais, no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá - MT, 20 de abril de 

2020. (Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016853-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DBA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 

EPP (TESTEMUNHA)

BALLOTTIN MAQUINAS LTDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA KATHELINE BORDIGNON OAB - SC13785 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Outros Interessados:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(LITISCONSORTES)

 

Certifico e dou fé, em atenção a manifestação id. 31393899, que a 

devolução das custas processuais deverá ser solicitada/requerida junto a 

Diretoria do Fórum, por se tratar de questões administrativas,nos termos 

da C.N.G.C.

Citação

Citação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1060601-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. D. A. L. F. (REQUERIDO)

A. D. C. B. F. (REQUERIDO)

V. G. I. E. C. D. A. S. (REQUERIDO)

S. D. C. B. (REQUERIDO)

P. J. N. (REQUERIDO)

M. S. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. 1060601-82.2019.811.0041 Vistos etc. 

Mantenho a sentença extintiva proferida, nos termos do art. 316, do CPC e 

determino que os requeridos sejam citados, para responderem ao recurso 

(art. 331, §1º, do CPC). Após, procedam-se as anotações de praxe e 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens do Juízo. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de abril de 

2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito
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